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ΑΤΣΙΓΓΑΝΟΣ

Κούφια φωτούλα πού λαλείς κι δλο ξοπίσω τρέχω
να σεύρω, γλυκαντίλαλε, κι αναπαμό δεν έχω.
Καπνέ, ψηλά φιδογλιστράς ! μαζί σου ή χαμοκέλλα ! 
Κάστρα, παλάτια αρχοντικά ; Ψυχή μου χαμογέλα !

Φτελιά, σχή ρίζα σου έγειρα, στον ήσκιο σου, πλατάνι, 
ΙΙερασιικό, μ* ευωδίασες, μοσκόβολο βοτάνι.
Τά μυστικά σου, ρεματιά, πουλί, τό λάλημά σου 
ένα μέ μένα γίνηκαν καί συ, πνοή τοΰ δάσου.

Βιολί μου, ό άχός σου κάτι λέει: Γιά πάρε το καί παίξε* 
Βοοχούλα, ρίξε τή δροσιά, τά χείλη μου καί βρέξε!
Κ’ είπα τραγούδι φλογερό μιας πλάσης νέας, παρθένας 
σέ Δύση καί σ’ ’Ανατολή : Δεν τδνιωσε κανένας !

Γιά ποιόν χτυπάς, Καμπάνα μου γλυκειά μοναστηρίσσια; 
Σέ μένα γ νεύετε γυρτά, θλιμμένα κυπαρίσσια;
Σάν τό πουλί* σάν τό σκυλί καταμεσίς στόν κάμπο!
Κι ό τάφος, σπίτι είναι κι’ αυιός* δέ θέλω μέσα νάμπω.

Χώρα, περβόλι, άνθότοπος, βουνό δέ μέ σηκώνει. 
Σύννεφο, αέρα, ποταμέ, καί ταξιδεύτρα σκόνη,
Σκόνη τοΰ δρόμου* μαλακό στρώμα νά πέσω απάνω 

μιά νύχτα νά πεθάνω!
Α Ϋ Λ Ο Τ Ο ΙΧ Ο Σ

Στολίστηκες, αύλότοιχε, στ* αγιόκλημα πού σμείγει 
τ’ άκρόκλωνα τής πασχαλιά: καί σέ περιτυλίγει.
ΓΙοιός λέει πώς έγειρες πολύ καί ποιός μιλει γιά στύλο; 
Γι’ άντίστυλό σου ενα πουλί πίσω άπ’ τό κάθε φύλλο.

Μές στις φωλιές, Κύρ έρωτα, κλειέσαι μικρός δεσμώτης, 
Γλυκειά σου τάναι ή Φυλακή σιήν άγκαλιά τής νιότης.
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'Γά πεΰχά σου, Κορυδαλλέ : τά μύρια σου, Πεντέλη 1 
Koi σε μενεξεδένιβ μου 'Υμηττέ, 

μιά στάλα «ίΐύ τό διάφανο ιών μελισοιών σου.μέλι 
"Ω φως ! ώ αιθέρα, ώ “Ηλιε ποθητέ !

Ω θάλασσα μαγι-υτιχιά : σμαράγδια και ζαφείρια 
κι αμέθυστοι* σιό λιόγερμα κολόνια!

Καί σείς άντιφεγγίσματα στά γυαλοπαραθύρια 
Στο δείλι, χρυσωμένε Παρθενώνα!

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ Π Ο ΡΤΡΑΙΤΑ  ι 

¡1888-19201

Μ' αυτί) τϊ>ν τίτλο α-',χισε νά δημ&ϊιεύει ό Δ. II. Ταγχόπου- ; 
λο; βτήν ιΠανιλ/ήνίο* τά φιλολογεί του, νά πούμε, 
απομνημονεύματα, ττού α.:γίτε:α, άμα τελιώοουνε, Θά 
βγουν χα: σι βιβλίο. Τοιαντατοία χ?ύ#ια φιλολογική 
ζωή, με “ρίσΐϋτ.ί, υέ γεγονότα, μ’ έπε:σίδ·α χα:α- 
χτηριστιχά, Θά πεοάοουν άπδ τις σελίδε; αυτές, πού 
ετσι παίρνουν χαί χάπι* σημασία γραμματολογική- 
Ξανατυπώνουμε ίώ τδ πορτραΓτο του Άχιλ. Παρά
σχου .

Α 3έΙΛ Λ Η ¥ Σ  Π Α ΡΑ Σ Χ Ο Σ

Τον Παράσχο τδν πρωτοεΐδα άπδ κοντά καί τ&ν 
πρωτάκουσα νάπαγγέλνει στή σάλα τού «Παρνασ 
σου», του παλιού «Παρνασσού», πού είτανε άντικρύ 
στδ Υπουργείο τών Ναυ'ΐκών, δπου σήμερα τδ κα 
φενεΐΰ «X. Τρικούπης» κι άλλα διάφορα μαγαζιά καί 
γραφεία.

Στή σάλα ¿κείνη, πριν κάνω τή . .. φιλολογική 
καριέρα μου, πήγαινα ταχτικά, άπδ μαθητής ακόμα, 
μιά δυδ φορές χή βδομάδα—Ιϊ  θυμάμαι ποιές—κι 
δχουγα διάφορους ρήτορες καί ποιητές νά ναρνισ- 
σεύουνται άπδ τδ βήμα του.

"Ενα βράδι ακόυσα καί τδν Παράσχο. Ή σάλα 
είχαν άσφυχτικά γεμάτη άπδ νωρίς. Έγώ είμουνα 
στριμωγμίνος, όλδρθος, στδν τοίχο, πλάι σ’ Ενα παρά 
θυρο καί καρτερούσα μ’ Εγκαρτέρηση κι άγωνία τήν 
κρίσιμη ώρα. ’Επιτέλους Εφτασε κ’ ή κρίσιμη ώρα 
καί μαζί της Εφτασε κι δ Παράσχος, μέ δλδμαυρα, 
άπδ τά μαλλιά του καί τδ μούσι του, ίσαμε τίς μύ
τες των παπουτσιών του. Μόνο το πουκάμισό του 
είτανε λευκό, τά χειρόγραφα πού κρατούσε στά χέ
ρια καί τδ χαμόγελό του.

Ό κόσμος τδν δποδέχτηκε μέ χειροκροτήματα. 
Έρρηξε μιά ματιά στήν κοσμοπλημμυρισμένη σάλα, 
ξαναχαμογέλασε σά νά μάς μακάριζε—Ετσι μοΟ φά
νηκε τότε—πού θά τδν άκοόσουμε κι άμέσως άρχί- 
νησι νάπαγγέλνει μέ τρεμουλιάρα καί θεατρινίστικη

Ν. ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ 'Λαύρας)

φωνή, σέρνοντας τά ρ καί τά επιφωνήματα, Ενα τρο 
μερδ Εμμετρο κατηγορητήριο κατά του . . .  πολιτι
σμού, πού τάρχιζε μέ τούς ακόλουθους ταμπουρλώ- 
δικούς στίχους :

Ά ν  δ,τι βλέπω, κράζεται 
τοσούτον άλλοκότως 
πολιτισμός καί πρόοδος 
καί φώς φωτίζον τδμμα, 
ώωωωω! τότε είμαι ράρρρρρβαρος! 
ώωωωωω ! τότε θέλω σκότος!
Φέγγει καί ή τού τάφου δάς 
αλλά φωτίζει πτώμα. .  .

Οί στίχοι αδτοί Εχουν άπδ τότε σφηνωθεί στδ 
μυαλό μου, σάν τιμωρία, καθώς καί δ άθάνατος στί
χος του τής ίδιας βραδιάς, πού κατακουρελιαζότανε 

! δ Ζολά :
| ΆντΙ τού Οΰγκου (ιού Ούγκώ δηλ), δ Ζολά,

ή μούσα τού βορβόρου.. .

Φαίνεται πώς εκείνο τδ βράδι δέν Εφυγα καί τόσο 
Ενθουσιασμένος άπδ τή σάλα τού «Παρνασού»—ίσως 
γιατί δ ριζοσπαστισμός μου κι δ φιλονεϊσμός μου, 
αφορμάριστα άκόμα και τά δυό, βρισκόντανε άπδ τό
τε σ’ έμβρυακή κατάσταση μέσα μου, ίσως καί γιατί 

I τά κηρύγματα τά ριζοσπαστικά τού «Ραμπαγά» καί 
τού «Μή Χάνεσαι» κατά τού παραξεκοντακιασμένου 
καί παραξεκουτιασμένου ρομαντισμού, βρίσκανε γό
νιμο Εδαφος στήν ψυχή μερικώνε τότε νέων.

Τού κάκου δ Ροίδης βροντοφώναζε στδν κριτικδ 
καυγά του, τδν ιστορικό, μέ τδν "Αγγελο Βλάχο, πώς 
δυδ άληθινοί ποιητές δπάρχουνε στήν Ελλάδα, ό 
Βαλαωρίτης καί δ Παράσχος. Γιά τδ Βαλαωρίτη, δε
χόμαστε τή γνώμη του άνεπιφύλαχτα. Γιά τδν 11α- 
ράσχο δμως είχαμε πολλές Επιφύλαξες. Διάβολε I 
ΙΙολλούς στίχους του τούς άπαγγέλναμε στδ Πανε
πιστήμιο χαχανίζοντας. Ό Κανάρης του, πού είτανε

Θανάτου δισκοπότηρο 
στού κεραυνού τδ χέρι

ξέ μάς συγκινοΟσε, καί δέ δρέπαμε
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Εις του Μαίου τούς φαιδρούς 
κ’ ευώδεις παραδείσους

ναρκίσσους, γιατί το είχαμε πιά μάθει άπδ τή Βο
τανική πώς οί νάρκισσοι δέ λουλουδίζουνε τδ Μάη̂

"Οσο δμως κι ά δέ μ’ ένθουσίαζε ή ποίηση του} 
δ άνθρωπος μέ καταμάγευε καί δέ χόρταινα νά πη· 
γαίνω νά τδν κρυφοκαμαρώνω, συνηθ·έστατα στδ 
κεντρικό τότε καφενείο Γιαννοπούλου, δπου σήμερα 
τδ βιβλιοπωλείο Έλευθερουδάχη, νά κάθεται στδ 
τραπέζι, στή γωνιά Σταδίου και Συντάγματος, μό 
νος του ή μέ συντροφιά καί νά ρουφάει μακαρίως 
τδν έρατεινό τον —δπως ποιητικώτατα άποκαλοΰσε 
τδν καφέ.

Σαν τονέ γνώρισα άπδ κοντά, είχα τυπώσει τδ 
πρώτο βιβλίο μου «ΙΙρώτοι στίχοι», δπου σέ κάπιο 
τραγούδι μου μιλούσα μέ νεανική άνευλάβεια για 
τήν ποίησή του, κ’ έτσι τδν πλησίασα μέ τ’ αύτιά 
κατεβασμένα.Εϊτανε μέ τδ φίλο μου δικηγόρο Γιάν
νη Μανωλάτο, ταχτική παρέα του τότε, καί σά μέ 
σύστησε ό Γιάννης, οέν Εδειξε πώς μου κρατάαι κα
μιά κάκια, άν καί, καθώς μου είπε, μέ είχε ακου
στά, τδξαιρε τδνομά μου.

Είτανε βράδι καλοκαιριάτικο κι άνταμωθήκαμε 
στδ Σύνταγμα.

— Πάμε στοΰ Όρφανίδη ; πρότεινε δ Παρά' 
σχος.

Καί τραβήξαμε άπδ τήν δδδ Φιλελλήνων γιά 
τδν Κήπο Όρφανίδη, δπου σήμερα ή μπασιά τού 
Ζάππειου.

Έχει, σιμά στη Ρούσσικη έχκλη σία, κοντοστα- 
θήκαμε.

— Γιά σταθήτε! είπε άφελέστατα δ Παράσχος. 
Έχουμε τάπαιτούμενα γιά τούς 'Ερατεινούς ; Έγώ 
δυδ δεκάρες έχω μοναχά.

— Έχω καί γώ άλλες τρεις δεκάρες I είπε δ 
Μανωλάτος.

— Καί γώ άλλες δυό ! πρόστεσα έγώ.
— *Ωωωω! τότε υπεραρκοΟνε ! συμπέρανε δ Πα

ράσχος καί βάλαμε πλώρη γιά του Όρφανίδη, δπου 
άράςαμε τρισευτυχισμένοι καί τρισμακάριοι.

Άλλο ένα βράδι τδν ξαναντάμωσα στδ Σύνταγ
μα, πάλι μέ τδ Μανωλάτο. Εκείνος στή μέση μέ 
πανύψηλη καπελλαδούρα του, καί μεΤς στά πλάγια 
του, υπερύψηλοι κ' οΐ δυό μας. Κόβαμε ώρα βόλτες 
πάνω κάτω, ίσως γιατί θά μάς λείπανε τάπαιτούμε- 
να γιά τούς 'Ερατεινούς. Περπατούσαμε δίχως νά 
μιλούμε. Νά σου σέ λίγο μάς κολλάει κι δ Μάρκος 
δ Σιγάλας, λαλίστατος. "Ολο καί στδν Παράσχα μι
λούσε πού θάχε, φαίνεται, ακεφιά καί πού τάπαν- 
τούσε μέ μονόλεξα. Ξαφνικά, μάς σταματάει στή 
μέση τής πλατείας, τού ρήχνει μιά άγριοματιά κα· 
τού πετάει κατακέφαλα τδ αύτοσχέδιο τούτο έπί 
γραμμα :

Καί τούτο τδ άμφίβιο 
—Σιγάλας δ Θηραίος— 
άκόμα είναι φοιτητής...
Έχει καιρόν δ νέος !

Γελάσαμε. Μπορεί νά γέλασε κι δ Σιγάλας. Δέ 
θυμάμαι.

Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ

E d m o n d  B l a n g i j e m o n

L  ! Ε  D

Σ γο μάκρος, τόσο, τού νερού, αβρά ή ψυχή μου

[τραγονδεΐ 
Κ.’ ειν’ τόσο αχνή ή σκιά της,

Πού δεν μπορεί κανείς να πει φωνούλα, αν είναι,
[πού θρηνεί 

Για μες στα ρόδα <5 μπάτης.

Μες στή νυχτιά τή φωτεινή κλαίει ή ψύχη μου σιω ■ 
Καί τέτοιο δάκρίο χύνει, [πηλά

Πού ένα παιγνίδισμα νερών μες στήν εσπέρα πλιό 
Γιά τή δική μου οδύνη. [μηνά

Κι άπύ μιά τόσο δολερή κι άσπρην ανία μου ή ψυχή 
Στερνά είναι μαραμένη,

Πού πλιότερο Ινα διάφανο κρινάκι, λές, πώς ξεψυχεί 
Γιά μιά ψυχή πεθαίνει..

ΙΩΑΝ. Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 ----------
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Είναι καταφρονητής δ Μολιέρος ώς καταλύτης 
των άριστοτελικών κανόνων, έλεγαν οί έχθροί του. 
Βάσιμη, δπωσδήποτε, ή κατηγορία. ’Ανώδυνη δμως.

Πράγματι, σέ άρκετά του έργα, ή πλοκή δέν εί
ναι άψεγάδιαστη. Ούτε ή δράση πολύ έντατική. 
Ούτε ή λύση, αδστηρότατα, ξηρότατα, λογική. 
Πάνω δμως άπδ τά δευτερεύοντα αύτά στοιχεία, υψώ
νεται κάποιος άλλος κανόνας, δ «κανών των κανό
νων» ή σταθερή βάση κάθε άληθινού θεατρικού 
έργου: οί χαραχτήρες.

"Οταν παρουσιάζεται στή σκηνή δ Ταρτούφος, δ 
θεατής δέ νοιώθει τήν άνάγκη νά έξετάση άν, ώς 
τή στιγμή έκείνη, ή πλοκή καί ή δράση εϊτανε χα
λαρές ή δχι.

Όποιες κι άν είτανε, ¿σχημάτισαν τόσον άνετα 
καί τόσο δυνατά τήν κατάλληλη ψυχικήν άτμό- 
σφαιρα πού θά δεχτή δ θεατής τδν Ταρτούφο, πού 
θά τδν παρακολουθήση, θά τδνι νοιώση, ώστε τά 
έπεισόδια πού θάκολουθήσουν, στις κατοπινές σκη
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νές καί πράξεις, θά είναι απλά κορνιζώματα τής 
ταρτουφικής προσωπογραφίας. Οί έχθροί τοΰ Μολιέ- 
ροο δέν μπορούσαν ή δεν ήθελαν νά καταλάβουν 
πόσον αποκλειστικά, πόσον άπόλυτα τόν άπασχο- 
λ&Οσεν ή άνάδειξη τών χαρακτήρων καί πόσο φυ
σικό εΐτανε, άπορροφημένος από τήν δρμή τής δη 
μιουργίας τουφών, νά παραμελεί κάποτε τή σχολα
στική έφαρμογη "ών περίφημων άριστοτελικδν κα
νόνων.

Έπλήρωσεν, ωστόσο, τήν αδυναμία του αυτή -- 
ας τήν ποΰμε Ιτσι—μέ τό βαρή χαρακτηρισμό που 
μερικοί αυστηροί κριτικοί δώσανε στά έργα του, όνο- 
μάζοντάς τα φάρσες. Μήπως δμωςκι δ ’Αριστοφάνης 
δέν έγραψε φάρσες; Μια μεγάλη φάρσα, πλαισιω. 
μένη από λυγμούς. Μακάριος δ Μολιέρος ποί» άνέ 
συρε από τούς λυγμού; τής ζωής τό πλατύ, τδ με
γάλο γέλιο. Τδ γέλιο πού ¿ξανεμίζει τήν «πικρία 
τής ζωή;».

X. ΜΟΛΙΝΌΣ

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΟΥ Κ· ΖΑΤΖ0Π07Α0Υ

2 Ί

Sclioiieberg*, 22. i t . ο;.

Άγνπητέ ίί</ρλε !

Έλαβα το γράμμ-ι σου μέ όλα τά εσώκλειστα καί 
σ’ευχαριστώ πολ.ύ. Στο μετάξι.' ο κ. 'J'illge, βεβαιω 
θεις φαίνεται από τον κ. Gaudfeld δτι είναι, καλή ή 
μετάφρασι:, μού έστειλε τά /ρήματα καί μ.ον ζήτησε 
συγγνώμη διότι δέν μου το είπε άπο πριν πώς θά 
επιθεωρούσε καί 6 τελευταίος τή μετάφραση. Έπι τά 
λους δέν μ’ Ενδιαφέρει το πράγμα, ας τήν έπιθκορή- 
σοιιν άλλοι δέκα, εγώ έκαμα ο,τι μπορούσα και θά 
ουμπληρώσο) ο,τι λείπει στες διορθώσεις των τνπογρ. 
δοκιμίων. Σ'εί'χαριστώ γ-ύ τήν προσφορά σου νά με. 
σολαβή·]ΐ; μεταξύ εμού καί του κ. Gaudfeld, άλλα δέν 
βλέ.-ω τύν λόγο γιατί νά μήν του απαντήσω δ ΐδ>ος 
οέ δ,ι ι μου γράψη. ’Έτσι λήγει ή ΰπύθεσις αυτή. 
Θέλιις ιά  σου επιστρέφω τά γράμματα ;

Δέν σού απάντησα αμέσως διότι έ-εκα τής αδια
θεσίας του αδελφού μου και τής γυναικός του ή οποία 
ελευθερώθηκε πρό δύο εβδομάδων ήμουν μπλεγμένος 
καί είμαι άκόμα μέ κάποια δημοσιογραφική εργα
σία, εκτός αυτού εκύτταξα καί μερικές σελίδε;ς τού λε
ξικόν σου για τό οποίον συνενοηθήκαμε μέ τον κ. 
Mohr νά βλέπω καλλίτερα τά χειρόγραφα. Τού έπήγα 
τά Ιπιθεωρηθέντα σήμερα καί μού είπε ότι θά σού 

..Τα στείλη νά τά ξαναδής και συ. Καθ’ δπόδειξίν του

μεταχειρίσθηκα στή διόρθωσι κόκκινη μελάνη αρός 
ευκολία σου. "Οσα σου έσβυσα, πρέπει νά λείφ ·υν 
"Οσα σου υποσημείωσα μέ γραμμή κόκκινη θέλουν 
χωρίς ά ίλ ο  διόρθωμα το δποΐο δέν μπορώ νά κάμω 
μόνος μου διότι αμφιβάλλω στήν ορθότητα τής αντί- 
λήψεως τής έννοιας τών γερμανικών λέξεων ή φρά
σεων. Λάβε δέ υπ’ οψ;ν σου δη δέν έχω καί καμμιά 
ειδικότητα στο πράγμα. Σού στέλλω μαζί τίς παρα
τηρήσει μου, τίς όποιες έφρόνιισα νά κάμω όσο μπο
ρούσα ουντομώιερες για νά μή σού άπασχολήσω τον 
καιρό σου. Στο μεταξύ προχωρώ στήν εργασία κατά 
τον ίδιον τρόπο, αν όμως δέν σού αρέσει αυτός καί 
θέλεις νά γίνη διαφορετικά, ειδοποίησε με γρήγορα 
γιά νά συμμορφωθώ) μέ τήν επιθυμία σου.

Ό καιρό: είναι τόσο άθλιο: ώστε άποκλείει καθε 
σκέψι νά έλθω τώρα αυτού μέ τούς δικούς μου. Ή  
μικρή μου δέν θά ε/η καμμιά εύχαρίστησι μέ τήν κα 
κοκαιρία. Νά έλθω πάλι μόνος μου, θά βιάζωμε πότε 
νά γυρίσω μέ τήν ιδέα δτι αυτοί είναι μόνοι τους έδώ.

Χαρά στούς Ρωμάνους πού άπόκτησαν μετάφρασι 
τού Φάουστ. Οί έλληνες ας άπελπισθούν «ν περιμέ
νουν τή χάρι αυτή άπο μένα. Ή  δ.κή μου μετάφρα. 
σις ήταν καμωμένη μόνον για το θέατρο από το δρα
ματολόγιο τού οποίου εσβύσθη πλέον χάρι στον Βλά
χο. Τήν κυριαρχία αύτοΟ καί ιών δμοφρόνων του άς 
ϊή χριοστονμε στο προοδευτικό πνεύμα τού βασιλιά 
μας. Έπειτα σείς οί ξέιοι όταν βρίζετε τό Ρωμέϊκο 
καί τό περιφρονείτε, δέν βρίσκετε λόγια νά Εξυψώ
σετε τήν προσωπικότητα τού δανού μούτσου καί νά 
^λαιτε τήν κακή μοίρα του τού τον έρριξε νά Κιβερ 
νήση τέτοιο τόπο ! Λεν μι“ς άφίνετε καί σεΐς στο χάλι 
μας I

"Οταν ή λ.θα στή Ιερμανία πρώτο μου σκοπό είχα 
νά μάθαι γερμανικά γιά νά ξαναμεταφράσω τό Φά
ουστ. ’Αλλά γιά νά μάθη γερμανικά κανείς πρέπει νά 
μλή μέ γερμανούς καί οί γερμανοί είναι απροσπέ
λαστοι, γιατί έχει καθένας τή δουλειά του. "Αν ήμουν 
Gcscliâftsuiann θά εύρισκα βέβαια εύκολα ανθρώπους 
πού θά είχαν ενδιαφέρον τά μέ πλησιάζουν, αλλά μέ 
ένα ψωριάρη ρωμιό γραφιά ποιος έχει ορεξι νά κάνη 
κουβέντα !

Γι’ α ιτ ι σκέπτομαι κ’ εγώ σέ πρώτη χρηματική 
εύκαιρία νά πάω στό Παρίσι ιχν δέν γυρίσω στήν 
Ελλάδα, δπόυ δπως είναι τά πράγματα δέν έχω τί 
νά κάνω κατά τό παρόν.

Στή μητέρα σου παρακαλώ τούς χαιρετισμού: δλων 
μας.

Σέ φιλώ άδελφικά 
Κώβζας
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Βερολΐνον 4 Μαίου 07·
Αγαπητέ Κάρολε !

, . Πρό ή|ΐερών έδοσΛ τά χειρόγραφα τού λευκού



συυ στύ έκδοτ. κατάστημα. Δεν μπόρεσα όμως νά δώ 
τον κ. Mohr, δ.ότι δεν ήταν έχει καί τώρα έμαθα orí 
λείπει. Έκύτταξα μέχρι τέλους του F καί σου στέλλω 
τις παρατήρησε ς μου. Ήμουν πολύ απασχολημένος 
καί τώρα κατορθώνω νά σου τές οτείλω 1

Αύριον λέμε νά φυγωμε γιά τή Φιλλανδία απ’ 
όπου θά γυρίσωαο στες 20 Ιουλίου. Φεύγομε εκτά
κτους κατόπιν τηλεγραφήματος ότι μάς περιμένει ή 
αδελφή της γυ.αικός μου στή Στοκχόλμη μέ τήν οποία 
θά γυρίοωμε μαζί εδώ καί έλπ·ζω νά είσαι στή Λει
ψία που θα έλθω με. "Αν ζήσωμε εννοείται·

Ντρεπόμεθα που δεν κατορθώσαμε νά έπισκε- 
φθυΰμε τήν αρρεβωνιαστική σου. Είναι φυσικό νά 
μάς πορεξήγησε όπως καί σύ. Μά κάποτε έρχονται 
τά πράγματα τόσο ανάποδα πού καί ό ίδιος δεν τό 
καταλαβαίνει κανείς. Κ’ εγώ δεν ξέρω πώς Ιπέρασαν 
αυτοί οί δυο τελευταίοι μήνες. Έλογάριαζα καί έσπευ
δα να τελειώσω κάτι πού γράφω καί τώρα τό άφΔω 
στή μέοη γιά νά μείνη ίτως διά παντός. Όλη ή αδια
θεσία του κόσμου μ5 έφοριώθη κ’ εμέ καί τούς δικούς 
μου αυτόν ιόν καιρό.

"Αν θέλης νά μέ ένθυμηΰής οτό μεταξύ ή διεύ- 
θυνσίς μου είναι : Frl. K iiggnan— (Α· Β. Fiulauclia 
Kelsingfors.

Τά σέβη μου παρακαλώ, στή μητέρα σου.
Σε φιλώ 
.Κώστας
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Αγαπητέ Κάρλε !

Αυτή τή στιγμή έχώρισα μ’ εκείνον που ζητούσα 
νά μάθω τίποτε γιά τήν ΰπόθεσί οκυ. "Εμαθα λοι 
πόν τα έξης : ότι

Ό Σαγιαξής ήτον υπότροφος τής έλλ. κυβέρνησις 
3 χρόνια καί ότι πια του κόπηκε κι δ λουφές κ1 ίσως 
τά στρήψη μέ τούς ρουμάνους.

Ό τι είναι ανίκανος γιά κάθε εργασία.
"Οτι αυτός σου άνακάιιψε τό πράγμα μέ τον Ρα· 

γκαβή, δ όποιος τόν θεωρεί κατάλληλο γιατί είνα1 
καλλιγράφος! ! !

"Οτι πριν είχατε συμφωνία νά κάμετε σύ καί δ 
Σαγιαξής σεμινάρι δικό σας.

"Οτι ό Ραγκαβής έχει εναντίον σου έξαιτίας του 
βιβλίου σου Νεοελλ. φιλολογία πού μιλεις όλο γιά 
Σολωμό καί Παλαμά μονάχα !

Ό φίλος μου νομίζει ότι δέν .θά μπόρεση νά βο- 
ηθήοη τό Σαγιαξή. "Αν όμως μπορεί νά βαρύνη ή 
εναντίον σου γνώμη του δέν τό ξέρει·

Έπίσης έμαθα ότι δ Ραγκαβής γιά τό Εδώ σεμι- 
νάρι δποστήριζε τόν Κυριάκό καί όχι τόν Καλλιτσρυ* 
νάκη,δ όποιος όμως τά κατάφερε μέ τόν πρίχκηπα
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Γεώργιον, Διάδοχον τής Ελλάδος καί του Σάξ ΜάΓ 
νιγεν.

Εννοείται πώς όλ’ αυτά τά έμαθα ΰποκρινυμε- 
νες πώς δέν ξέρω τίποτε από σένα. Καί σύ μην κά- 
μης λόγο γιά όσα σου γράφω περί Σαγιαξή.

Ό φίλος μου αυτός αν καί φίλος τον Σαγιαξή, έν 
τούτρις ενδιαφέρεταιγιά σένα, εκτιμώντας τήν ερ
γασία σου. Βλέπεις πώς δέν είμαστε όλοι οί “Ελληνες 
διαφθαρμε'νοι καί άτιμοι όπως θαρρούν οί πατριώ
τες στυ καί είπε άλλοτε δ μεγάλος σας ύπεράτθρω-. 
πος Μπίσμαρκ.

Μαζί μέ αυτά έρχομαι νά σου αναγγείλω δυσά
ρεστη εΐδησι. Είδα στήν «Εστία» πώς δ Καρκαβί- 
ϊσας πηγαίνοντας οτό σιδηροδρ. σταθμό γκρεμίσθηκε 
από τό αμάξι καί χτύπησε γερά. Ή  «Εστία» βεβαι
ώνει ότι δέν τρέχει σοβαρό κίνδυνο από τά τραύ
ματά ιου. Έγραψα άπό χθές ζητώντας πληροφορίες. 
Είμαστε όλοι μας συγκιτημένοι καί ανήσυχοι.

Τό «Νουμά» ποΰ σου ζήτησα δέν είναι άνάγκη 
νά μπής στόν κόπο νά μου τόν σιείλης. Ευχαριστώ

Μέ πολλούς χαιρετισμούς άπό όλους μας.
Μένω δικός σου πάντα 

Ε ώοτας
------— · fr-4 .....

Γ Ι Α Γ  Γ - Σ Η

Σ’ Ινα μικρό χωριό, στήν απόκρημνη δχθη τού 
ποταμιού Ί-χό, ζοΰσεν 6 νέος κ’εδγενής Γιάγγ σή 

Ό παντοδύναμος καί μεγαλόκαρδος Βούδας τόν 
προίκισε μέ μεγάλο μυαλό καί μέ καλή καρδιά. Ό 
Γιάγγ σή είχε μεγάλην άποθυμιά νά μάθη τά μυ
στικά τής φιλοσοφίας καί μιά καλήν ημέρα άφησε 
τό γενέθλιό του χωριό καί κίνησε γιά τή μεγάλη 
καί πολυάνθρωπη πόλη τού Κίτρινου ποταμού.

Έκεΐ ζοΰσε καί ό πανίσχυρος βασιλιάς τού Ου
ράνιου Κράτους,που είχε άμέτρητα πλούτη,χρυσά πα
λάτια χτισμένα πάνω σε καταπράσινα νησιά μέ ώραΐες 
λίμνες.

Μόλις σκέπαζε τή γή ή νύχτα, στά σκοτεινά νε
ρά τής λίμνης γύριζαν έδώ καί κεΐ στολισμένες μέ 
λουλούδια βάρκες, ένώ ή πράσινη άκρολιμνιά φεγ
γοβολούσε άπό τά φανάρια

"Αγριες φωνές άπό έντόπια βργανα φτάνανε ώς έ
δώ. Ό λαός χαιρότανε βλέποντας τήν παντοδιναμία 
καί τήν ευτυχία τού βασιλυά του καί ξεχνούσε τά κα
θημερινά βάσανά του.

Στήν εδτυχισμένην αυτή πόλη βρισκότανε μεγά
λη συλλογή άπό σπουδαία συγγράμματα καί πολλές 
δμορφες γυναίκες.

Μά 6 Γιάγγ σή Εκρυψε τήν καρδιά του άπ* αυ- 
φίς. Αύτόν τόν είχε συντροφέψη ή νεαρή γυναίκα του 
πανέμορφη γυναίκα. Σπάνια ̂  όμορφάδα «ΐταν ή Δή-'
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κδ. Πεταχτή κ’ έλαφρή σάν τ’ όμορφο φύσημα τού 
ζέφυρου, φαινόταν πώς εΐτανε πλασμένη μόνο γιά 
έρωτα καί χαρά. Αύτή δά ή φύση τή χαιρετούσε στδ 
διάβα της, τά πουλιά μαζευόντανε γύρω της χαΐ τά 
λουλούδια κατέβαζαν τά χεφαλάχια τους. Φ’ωχή κ’ 
έρημη εΐταν ώ; τήν παντρειά της ή Λή-κό. Ό Γιάγγ 
στ) τήν πήρε γυναίκα του χαΐ τής έδωσε δλα δσα ή 
θελεή ψυχή της. Ή Αή κδ τδν άγαπούσε. Ζούσαν 
ευτυχισμένα.

Στή μεγάλη πόλη ό Γιάγγ-σή άρχισε μέ μεγάλη 
έπιμέλεια να μελετά τά σπουδαία βιβλία καί τά χε- 
ρόγραφα.

Ή  φήμη γιά τή σοφία του έφτασε ώς τ’ αυτιά 
του αύτοκράτορα. Τδν πήρε σιμά του, τδν έκαμε σύν
τροφό του σ’ δλα κι δ Γιάγγ σή τούλεγε πάντοτε τήν 
άλήθεια χωρίς φόβο.

Καλότατος Βούδας τού στείλε τήν εύτυχία. Μά υ- 
στερις άπδ τίς ευτυχισμένες μέρες ήρθανε μέρες δυ
στυχίας.

Έπεσε ή παλιά και άδύνατη δυναστεία. Τδ 
κράτος άρχισε νά μαραγκιάζη, πανηΟ άκουγότανε 
δ βόγγος έκεινών πού πέθνησκαν άπ’ τήν πείνα Στδ 
χρυσδ θρονί του καλού Βογδηχάν κάθησε κουτός κ’ 
αιμοχαρής τύραννος.

Ό σοφδς κ’ εδγενής Γιάγγ- σή έχασε τούς τίτλους 
του, δλα τά έχει του καί στά τελευταία έφυγε άπ” τδ 
παλάτι του βαοιλια καί πήγε στδ χωριό του στδ ποτά
μι'ΐχ*·

Τίποτε άλλο δέν τουμεινε παρά μόνο ή πανώρια 
σά λουλούδι Λή-κό. Μά ή γυναίκια καρδιά είναι εύ 
κολοτσάκιστη σάν τδ φαρφουρί καί σάν τδ φαρφουρ 
πρέπει συχνά νά έπιχρυσώνεται.

Φλογερά εΐτανε τά μάτια τής Αή-κό, μά τά δά
κρυα τής δυοτυχίας είναι πικρά κι αρμυρά. Άνυπό 
φερτή πολύ άνυπόφερτη, εΐτανε ή ζωή τής Λή κδ, 
γιαυτδ έκανε παράπονα στδν άντρα της. Μά τά λόγια 
τής γυναίκας σέ μέρες δυστυχίας είναι άσχημα κα 
κοφτερά σά μαχαίρι. "Οσο πήγαινε γινόταν ώχρδς καί 
μελαχολικδς δ Γιάγγ σή.

Καί μιά μέρα ή Αή-κδ έφυγε μέ τδν πανίσχυ 
ρο, πλούσιο κ’ εύτυχισμένον Ιραστή της πού τής χά 
ρισε δ,τι τού ζήτησε.

Ό Γιάγγ- σή δέν έδωσε προσοχή σ’ αύτό. "Αρχισε 
μέ μεγαλύτερη όρεξη νά δουλεύη, νά χώνεται στή 
μελέτη τών βιβλίων καί χερόγραφων.

Άπδ τήν άκατάπαυτη δουλιά τά μάτια του άδυ
νάτισαν, τά μαλλιά του άσπρισαν κ9 ή ψυχή του άπ’
τή μοναξιά και τά βάσανα, σάν τδ νέρο πού περνάει
άπδ άμμο καί κάρβουνο, έγινε καθαρή κ’ έλα 
φριά.

Ή σκέψη γιά τή ζωή καί τήν παντοτεινήν ήσυ- 
χία είχε ξαπλωθή σ' όλο τά Ούράνιο Κράτος. Ό 
βασανισμένος λαδς σκέφτηκε νά βγάλη άπ’ τδλαι 
μό του τδ ζυγδ τού κακούργου τύραννου. Καί σηκώ

38 Ο ΝΟΥΜΑΣ

θηκε δλος σιδ ποδάρι, σάν ένας άνθρωπος. Δυνατός 
και ύπερήφανός έδιωξε τδν κακό βασιλιά καί στδ χρυ
σδ θρονί έβαλε τδ διαλεχτό τού έθνους, τδ σοφδ καί 
καλόκαρδο Γιάγγ-σή.

Πάλιν έλαμψαν νά φώτα των φαναριών στήν κα 
ταπράσινη άκρολιμνά στίς σκοτεινές νύχτες, κ’ ο£ 
βάρκες τριγύριζαν δώ καί κεΐ στά ήσυχα νερά τής 
λίμνης. Στίς πρασινάδες άκούονταν οί φωνές τής ά
γριας μουσικές καί στδ χρυσδ θρονί τδ άρωματισμένο 
καθόταν δ σοφδς βασιλιάς καί σκεφτότανε για τίς μέ
ρες τής μοναξιάς καί τής δυστυχίας, σκεφτόταν γιά 
τήν εύτυχία, πού γλήγορα φεύγει, σάν τρεχούμενο 
νερδ καί κρύα σάν τδ πάγο............

Μιά βραδιά τέτοια, γύρισε ή όμορφη σά λουλούδι 
Λή-κό.

Στάθηκε μπροστά στδ θρόνο καί μέ φωνή τρεμά- 
μενη καί γλυκεία, σάν ψίθυρο του ζέφυρου στδ σκοτάδι 
τής νύχτας είπε :

— Πάλι βρίσκομαι μπροστά σου, Γιάγγ-σή ! 'Α
γνή σάν τδ λουλούδι τού Μαγιού καί λυπημένη σά 
νυχτερινή καταχνιά. Είμαι άθώα. Θυμήσου τδν παν- 
τοτεινό μας έρωτα, τήν παντοτεινή χαρά μας. Κοί- 
ταξέ με στά μάτια ! Έκεΐ θά βρής τήν άνάπαψη τής 
άγνής ψυχής σου καί στά χείλη μου θά βρής άκόμα 
χνάρι’ άπ’ τά φιλιά σου ! Λύπη βασανίζει τήν ψυχή 
μου καί γι' αύτδ βρίσκομαι μπροστά σου καί ξεσκε
πάζω τήν καρδιά μαυ στδ μεγάλον άντρα, σάν τδ λου
λούδι στδν ήλιο. Σύ είσαι παντοδύναμος καί σπλα
χνικός. "Ας πάη μακριά τίς περασμένες μας λύπες 
4 κακδς Βηχάρ ! ώ I Γιάγγ-σή ξαναδώσε, ξαναδώσε 
μου τδ μεγάλο σου έρωτα, ξεσκέπασέ μου τήν καρ
διά σου !— Μέ θερμή παράκληση έλεγε ή Αή-κδ κ’ 
έπεσε στά πόδια τού θρόνου.

— Καλά, καλά, άπάντησε αύτδς σά γέλασε σαρ
καστικά. Καί τώρα άθώα Αή-κδ δώσέ μου αύτδ τδ 
ποτήρι μέ τδ δροσερό πιοτό.

Ή Αή κδ τουδωσε γλήγορα τδ ποτήρι, μά όταν 
δ Γιάγγ-σή θέλησε νά τδ πλησιάση στδ στόμα, τδ πο
τήρι γλύστρησε άπ’ τά χέρια του καί τδ πιοτό χύθηκε 
κατά γής,

— Γλήγορα Αή κό, φώναξε ό Γιάγγ-σή, μάζεψε 
σταλαματιά σταλαματιά όλο τδ πιοτό, έτσι πού νά ξα
ναγεμίσει τδ ποτήρι.

Μέ ύπομονή ή Αή-κδ μάζεψε τδ χυμένο πιοτό, μά 
ΐέν μπόρεσε νά τδ μαζέψη ϊλνμε λύπη κοίταξε τδ πο 
τήρι. Στόν πάτο τού άσημένιου ποτηριού φαινόταν 
πώς είτανε λίγο θολδ τδ πιοτό............

— Καί σύ έπειτα θέλεις, είπε γελώντας μέ παρά
πονο ό Γιάγγ σή, καί σύ θέλεις νά δώσω πίσω τδν 
έρωτά μου σέ σένα ; ..........

Χτύπησε τά χέρια τις ή Λή κδ καί συλλογίστηκε 
πώς ή εύτυχία φεύγει γλήγορα σάν τδ τρεχούμενο 
νερό...

Ζουπάνιστα Μεναφο. 0ΕΟΔ. ΠΑΠΑΡΓΪΡΙΟΥ
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Τό « ’Αθηναϊκό B i £X ig i: o>)s?g> X Γανιάρη καί Σιας κυκλο- 
φορεΤ <jÈ λίγες μέρες, σέ πολυτελή έκδοση, το De Pro- 
fundis του Όσκαρ Οΰάϊλδ. Tb βιβλίο του μεγάλου αυ- 
τοΟ αισθητικού είναι μεταφρασμένο άπδ τά Ε γγλέ
ζικα άπο Tb συνεργάτη μας Λ. Δίονα, που ή ’Αγγλική 
γλώσσα του είναι ή γ'.ώσσα τών σπουδών του, κ’έτσιμε 
τήν Άγγλομάθειά του καί μέ τήν εγκυκλοπαιδική του 
μόρφωση μπορεί νά πεΐ κανείς πώς τά κατάφερε νάπο- 
δώσει τέλεια το άριστουργηματιχδ αυτό βιβλίο. Το μι- 
χρ'ο κομμάτι που δημοσιεύουμε παρακάτω είναι ένας 
θαυμάσιος αληθινά χαρακτηρισμός τριών προσώπων άπδ 
τδ μεγάλο Σαιζπήριιο δράμα.

Σ’ όλη τή δραματική τέχνη δέ γνωρίζω τίποτα 
πού, άπδ καλλιτεχνική άποψη, νάναι πιδ ανυπέρβλη
το, πιδ ύποβλητικδ στήν παρατηρητικότητα άπδ τδν 
Rosengrantz καί τδν Guildeustern, δπως είναι ζωγρα
φισμένοι άπδ τδ Σαιξπήρο. Είναι οι μαθητικοί φί
λοι τού 'Αμλέτου. Είταν κάποτε οί σύντροφοί του. 
*Η παρουσία τους άναθυμίζει όμορφες μέρες πού 
περάσανε μαζί. Σάν τονέ συναντάνε στδ δράμα, αύ· 
τδς τρεμοβαδίζει κάτω άπδ τδ βάρος ένδς φορτίου, 
πού δέν μπορεί νά υποφέρει δ χαραχτήρας του. Οί 
πεθαμένοι βγήκαν άρματωμέτοι όξω άπδ τούς τά
φους τους γιά νά του έπιβάλουν κάπιαν άποστολή, 
πού, σύγκαιρα, του είναι πολύ μεγάλη καί πολύ τα
πεινωτική. Αύτόν, έναν. ονειροπόλο, τδν καλούνε νά 
δράσει. Έχει τή φύση ένδς ποιητή καί τού ζητάνε 
νά νιώσει τή συνηθισμένη μπερδεψιά τού αίτιου καί 
τού αΐΐΐατοΰ, τή ζωή στήν πραχτική της όψη, πού 
γι’ αυτήν δέν έχει τήν παραμικρή ίδέα, κι όχι τή 
ζωή στήν ίδανική της όψη, πράμα πού ξαίρει τόσον 
καλά. Δέν έχει ίδέα τού τι πρέπει νά κάμει κ’ ή 
τρέλλα του είναι νά προσποιηθεΐ τδν τρελλό. Ό 
Βρούτος προσποιήθηκε τδν τρελλδ γιά νά σκεπάσει 
μέ τήν τρέλλα τδ φονικό του σκοπό, τή θανατερή 
του θέληση, όμως ή τρέλλα τού 'Αμλέτου είναι μιάν 
άπλή μάσκα γιά νά κρύψει τήν άδυναμία του. Μέ 
φαντασιοπληξίες καί αστειότητες πολεμά νά χάσομε 
ρήσει. Ξακολουθεί νά παίζει μέ τήν πράξη, όπως ό 
καλλιτέχνης παίζει μέ τή θεωρία. Γίνεται ό σπιού
νος στις δικές του πράξες κι άκούγοντας τά δικά 
του λόγια, τά ξαίρει πώς είναι μόνο «λέξες λέξες, 
λέξες». Άντίς νά θέλει νά γίνει ό ήρωας τής δικής 
του ιστορίας, ζητά νά γίνει 6 θεατής τής τραγω
δίας του. Δέν πιστεύει σέ τίποτε, οδ,τε στδν έαυτό 
του, κι όμως ή άμφιβολία του δέν τονέ βοηθφ, γιατί 
δέν έχει τήν άρχή της στδ σκεπτικισμό, άλλά σέ 
μιά διχασμένη θέληση. (0  Rosencrantz κι δ Guil- 
denstern δέν καταλαβαίνουν τίποτ* άπ’ αύτά. *Γπο-
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κλίνουνται, γελάν καί χαμογελάν, κι δ,τι λέγει ό 
ένας τ’ άντιλαλεΐ δ άλλος άρρωστεμένα. Κι όταν, τέ
λος, μέ τδ θέατρο μέσα στδ θέατρο καί μέ τρυφερό
τητες νευρόσπαστων δ Άμλέτος «άδράχνει τή συνεί
δηση» τού Βασιλιά καί διώχνει τδν άθλιο κατατρο
μαγμένο άπδ τδ θρόνο του, δ Κοεεπεταυίζ κΓ δ 
Θιπίάειιείεπι δέ βλέπουνε σιή διαγωγή του παρά μιά 
λυπηρή παράβαση τής έθιμοτυπίας τής Αδλής. 'Ως 
έδώ είναι τδ σημείο πού μπορούνε νά φτάσουν στδ 
νά «τηράν τδ θέαμα τής ζωής μέ κατάλληλες 
συγκίνησες» Βρίσκουνται πολύ κοντά στδ μυστι
κό του καί δέν ξαίρουν τίποτε. Ούτε θά ωφελούσε 
νά τούς τδ πει κανείς. Είναι σάν τά μικρά ποτήρια 
πού μπορούν νά χωρέσουν μονάχα τόσο κρασί καί 
τίποτα περισσότερο.

Τελιώνοντας τούς κάμει νά πιστέψουν πώς βρή - 
καν ή καί μπορεί νά βρούνε βίαιο καί ξαφνικδ θάνα
το πιασμένοι στήν έξυπνη παγίδα πού στήθηκε γΓ 
άλλον. Όμως ένα τραγικδ τέλος τού είδους αυτού, 
άν καί φωτίζεται άπδ τδ πνέμα του 'Αμλέτου μέ κάτι 
άπδ τδ άπρόοπτο καί τή. δικαιοσύνη τής κωμωδίας, 
δέν άρμόζει σ’ άνθρώπους σάν κι αύτού,*. "Αθρω- 
ποι τού είδους τους ποτέ τους τίποτα δέν παθαίνουν. 
Ό φίλος τού 'Αμλέτου Όράτιος γιά ν’ άναφέρει σω
στά τά περιστατικά τού δράματος στούς δύσπιστους, 

«Χάνει τήν ήσυχία του γιά λίγο 
καί μέ βαρειάν άναπνοή στδν κόσμο 
τήν ιστορία του διηγιέται,» 

πεθαίνει στή μνήμη μας, όμως δ ΚοεειιείΈυίζ κι δ 
Οιπίάεηείεηι μένουν άθάνατοι, όπως δ Αι^είο καί δ 
Ταρτούφος πού είναι όμοιοί τους.

Αύτή είναι ή είσφορά τής σύχρονης ζωής στήν 
άντί?ηψη τής φιλίας τών άρχαίων. Κείνος πού θά 
γράψει ένα καινούργιο Οε Αιιπάίί8 πρέπει νά τούς 
εδρει μιά θέση ξεχωριστή καί νά τούς ύμνήσει μέ 
Κικερώνια πρόζα. Είναι τύποι καλοί γιά κάθ* Ιποχή. 
Μέ τδ νά τούς κατακρίνει κανείς, θά έδειχνε «έλ
λειψη ικανότητας στδ νά έχτιμά». Βρίσκουνται έξω 
άπδ τή σφαίρα τους: τίποτ’ άλλο. Τδ ψυχικδ 
μεγαλείο δέν είναι κολλητικό. 'Γψηλές σκέψες καί 
υψηλά συναιστήματα βρίσκουνται, σάν άπδ τή φύ 
ση τους, ξεχωρισμένα.

Α. ΔΙΟΝΑΣ

Κ Α Ι  Γ I Α Λ Ι · . ·

Καί στέναξα στήν ερημιά καί πήρε τον καημό μου 
τάγέρι τό δροσόλουστο, τραγούδι νά τον κάμει. 
Κοιμήθηκα στήν ποταμιά κιάκούγω στδνειρό μου 
νά κλαΐνε άγάλια τά νερά, νά σκούζει τό καλάμι.
Καί ξύπνησα στοχαστικά, στό πλάγι μιά φίλλύρα 
λόγια γλυκά μου μίλησε. Στήν άκρη Ικεΐ τού δρόμου 
μέ πήρε ό ύπνος σύγκαιρα* τά μονοπάτια πήρα . 
καί στδνειρό μου άντάμωσα *αΙ πάλε τόν καημό μου.
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Σαν ά.τάνιηαη 
στην κ. ΆΟηνά Ν. Ταρσοΰλη.

Κουλουριασμένη ή γριά Θυμιά σιμά στδ πα?αγ 
κώνι της συδαυλίζει τή στάχτη, Ελπίζοντας πάντα 
πώς θά ξεπεταχτεϊ καμιά γερή σπίθα, νά δώσει φω 
τιά στο βρεμένο κούτσουρο πού καπνίζει, Ετσι στη
μένο πούναι καί μαυροκακαριασμένο, στή γωνιά.

Όξω & βοριάς λυσσομανάει, καί μέσα στή γυ 
μνή της καμαρούλα Ιχει άπλωθεΐ ή παγωνιά. Κάθε 
λίγο καί λιγάκι χουχουλάει ή γριά θυμιά τά μαρ- 
γωμένα δάχτυλά της καί κουφαναστενάζοντας σιγο- 
λέει :

— Γιά τούς άφεντάδες είναι 6 χειμώνας, που 
χουν δλα τάγαθά τους, όχι γιά μάς τούς Ερμους, τούς 
φτωχούς·..

Καί βγάζοντας άναστεναγμδ βαθύτερο άναθυμά- 
τα, πώς τά δυό της τάγώρια, 6 Σωκράτης κι 6 
Στάθης της Εκεί ψηλά στδ Μέτωπο, στή βαρυχειμω
νιά τής Μικρασίας, θά ξεπαγιάζουνε, ποιός ξαίρει σέ 
ποιά τρύπα γίς χωμένα, σέ ποΓ άχυρένια καλύβα 
άπδ κάτω, σε ποιό ξέφωτο σκοποί, μέ τδ ντουφέκι 
στδ χέρι...

Τδ λυχνάρι, λιγοστό καί ξεψυχισμένο φως σκορ
πώντας στήν καμαρούλα, τής πλακώνει περισσότερο 
τήν ψυχή κ’ ή μισή κουβέρτα πού τήν Εχει ρήξει 
σάν μποξά άπάνω της, καταμαργωμένη κι αύτή, δέν 
τή ζεσταίνει, βσο κι άν τή σφίγγει πάνω της.

Κι άποκοιμιέται ή γριά Θυμιά, Ετσι στδ παρα- 
γκώνι καβουριασμένη καί βλέπει... κι ό πεινασμέ- 
νος καρβέλια ονειριάζεται.. καί βλέπει πώς βρίσκε
ται σέ μιά πλούσια κρεβατοκάμαρα, καθισμένη δί
πλα στή θερμάστρα κι άφηρημένη βλέποντας τή 
λαμπερή φωτιά, ξεχωρίζει τά διάφορα μικρά καρ
βουνάκια πού τήν άποτελοΟν καί ήδονικά βυθίζει τό 
βλέμμα της μέσα σ' αύτό τό φωτεινό σύνολο... Καί 
παραπέρα, σέ μιάν άπόμερη γωνιά, ή γάτα της 
κουλουριασμένη πάνω στδ παχύ χαλί, ροχαλίζει ή 
συχα ήσυχα στδ χάϊδεμα κάπιων άναλαμπών πού 
φτάνουν άμφίβολα ώς Εκεί κι άπαλά χρωματίζουν 
τ' δλόλευκό της γουναρικό.

Καί τά θωρεΐ τά καρβουνάκια Ετσι ένωμένα τόνα 
κοντά στάλλο καί βυθίζεται ή σκέψη της στδ μα 
τωμένο πέλαγο. άφοΟ δέν Εχε- καμιάν άλλη Εγνια 
νά τήν τρώει, καί σφαλνάει ήδονικά τά μάτια της 
καί ταξιδεύει μέ τή φαντασία της σέ θρυλικά πα 
ραμυθένια παλάτια πού κλείνουν τό καθένα του; 
κ3 άπό Ενα ώραΐο κι άτυχο βασιλόπουλο...

Μά ξαφνικά, πάνω στά ονειρατάξιδά της, άνοίγει 
διάπλατα ή πόρτα, χωρίς νά^ τρίξει καθόλου, καί 
μπαίνει μέσα μιά ψηλή,κυπαρισσόκορμη γυναίκα στά 
όλόλευκα ντυμένη, καί τραβάει όλόί'σα στή θίρμά-
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στρα καί πιάνει μέ τή χούφτα της τά καρβουνάκια 
βλα, δλα, καί τά ρήχνει στό λευκό της κόρφο, καί 
παίρνει καί τις κουβέρτες καί τά χαλιά, πού στά 
χέρια της γίνονται αλαφριά οάν πούπουλο, καί τά 
ρήχνει στόν ώμο της καί γυρίζοντας νά φύγει, στα
ματάει γιά μια στιγμή μπροστά στήν κατάπληχτη 
γριά Θυμιά καί τής λέει μέ φωνήν βαριά κ' αυ
στηρή :

Είμαι ή Δικαιοσύνη Εγώ, ή απόλυτη Δικαι
οσύνη τής Ζωής, καί σηκώνω τή φωτιά σου νά τήν 
πάω σ’ άλλες άπόκληρε: τής μοίρας πού δέν Εχουν 
ούτ’ Ενα καρβουνάκι νά πυρώσουν τά μαργωμένα 
χέρια τους καί σηκώνω τό χαλί σου καί τις κου
βέρτες σου νάν τις πάω σ’ άλλες, πού δέν Εχουν 
ούτ' Ενα παλιόρουχο νά σκεπάσουν τά ξυλιασμένα 
άπό τήν παγωνιά κορμιά τους. Είμαι ή Δικαιοσύνη 
έγώ κ’ Ετσι Ερχομαι σήμερα οτόν ύπνο σου γιά 
νάρθώ σήμερ’ αύριο όλοζώντανη καί στόν ξύπνο σου.

Κ' Εφυγε, αθόρυβα καί μεγαλόπρεπα, καθώς 
μπήκε. Κ3 ή γριά Θυμιά άνατρόμαξε άπό τό όνειρο 
πού είδε κι άνοιξε τά μάτια της καί ξαναβρέθηκε 
στή θεόγυμνη καμαρούλα της, κουλουριασμένη στό 
παραγκώνι της, μέ τό βρεμένο καί μαυροκακαρια ■ 
σμένο κούτσουρο πού είχε πάψει πιά νά καπνίζει...

Κ3 έκανε τδ σταυρό της μ’ Εγκαρτέρηση καί 
σιγανομουρμούρισε:

— Κυρά Δικαιοσύνη, πότε θάν τάξιωθώ νά σέ 
δώ καί στόν ξύπνο μβυ ;...

Λ,ΙΙ.Τ,« 4*1 ν

ΑΧΑΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
Στιγμές πώς Ετσι σβύνεστε ;-σά μοιρολόι αργό· 
μες οτό ρουμπίνι πάπίωσε τάστρί τής δύσης πέρα. 
Παρτε και μένανε κοντά κέμέ ίο ναβαγό, 
πού ή τρικυμία μιας ζωής μέ πέταξε στήν ξέρα. 
"Απονες φε'βγετε κιωϊμέ αλί στή συφορά μου 
χάρος δέ βρίσκεται έδώ, κι δμως μιά νέκρα απλώνει 
. .  .'Η νύχτα ιάτη-ζύγωσε, πού θάχω σιντροφιά μου 
τις θύμησες, πού θά μου λέει τό κΰμα σά μανιώνει

ΤΟ  ΠλΗΓΟΜ ΕΝΟ ΑΗΔΟΝΙ
Κι5 άν πόθησα κια θέλησα οέ μιά κορφή ν αράξω 
νά νιώι'ΐο άγέρα λέφτερο, νά πεταχτώ στά μάκρη 
κάπισυ βουνοΰ, του είναι μου τή σκόνη νά τινάξω 
μιας κοινωνίας ξέθωρης... Στόν πόνο μου ένα δάκρυ 
άπό τή σκέψη κύλησε, νά μέ παρηγόρηση, 
σάμπως ό πόθος νάγινε. Σκιάζουμαι νάν τό «ώ, 
δίχως φτερά, πώς δέν μπορώ στήν άκρη άπό μιά βρύ ιη 
θολώνω μέ τά κλάμματα τό χαρωπό σκοπό.
. .  ’Αηδόνι Εγώ γλυκόλαλο μέ τά φτερά σπασμένα, 
γένηκε δ τόνος μου πικρός, βαρύς σάν τήν ψυχή μου 
Άνέγνοιαστο σάν τραγουδώ άλίμονό μου εμένα 
ά μιά νεράιδα άπ’ τά νερά μοΰ πάρει τή φωνή μου 

Αγρίνιο ΣΤΑΘΗΣ ΖΑΡΚΙΑΣ

0  ΝΟΥΜΑΣ
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και γιά  τά άλλα μέρη 10 φρ. τή χρονιά.

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΛΥΤΟΙ οί αίμοχαρέστατοι Μπολσεβίκοι 

σιό καταραμένο Σΰντάγμά τους/άρθρο 19, 
τσαμπουνάνε πώς «ή ΤΓΜΙΙ τής δ ιάτω ν  
δπλων ύ.τερασπίσεως τής Δημοκρατίας ΑΠΟ 
ΝΕΜΕΤΑΙ μόνον είς τούς έργάτας. Τά μή 
εργατικά στοιχεία τού πληθυσμού υποβάλλον
τ α ι ,  είς άλλας στρατιωτκάς υποχρεώσεις*. 
Έ τσι, τήν άποστολή στο Μέτωπο οί Μπολ
σεβίκοι τή χαραχτηρίζουν ως Τιμή, ενώ τά 
’Αστικά Κράτη τή θεωρούν ως ποινή, <- Θά 
σέ στείλω στό Μέτωπο» ! άπειλοΰν κάθε άνυ- 
πόταχτο στρατιώτη οί άνώτεροί του και γίνε
ται τό βάρβαρο άνθρωποκυνήγι, πού ταπεινώ
νει τόν άνθρωπο, καταμεσήμερα μέσα στους 
κβντρικώτερους δρόμους (δε μιλάμε γιά δώ· 
μιλάμε γενικά γιά V  ’Αστικά Κράτη) ϊοως 
γιατί οί άνθρωποι άρχίσανε νάν τό νιώθουνε 
πώς στέλνουντ-αι στό μακελειό γιά νά υπερα
σπιστούν ξένα συμφέροντα κι δχι τά δ ικ  ά 
τ ο  υ  ς, δπως γίνεται στήν καταραμένη Ρωσ- 
σία. ·

ΕΝΑ βιβλία διαλεχιό μάς χάρισε τούδες: 
τίς μέρες τό « Αθη\ αϊκό Βιβλιοπωλείο , \tf 
«Χιουμοριστικά διηγήματα» τού Μάρκ |W ·,· 
αίν, μετάφροομένα ά̂ τό τόν Κώστα Ούράν| 
"Ocoi θέλετε νά νιώσετε καλά τί είναι τό’ Έγ 
γλέζικο χιούμορ καί νά γελάσετε πλατιά : μ*
,.».-/ Λί-'ί-- '  » .Ρ / ,«η ΤΛ - λ  Ρ ί-ί ί  ( λ  TA*! ΑΤΟλ Γ -

*  θέν

* * 
*

όσος, αυ.ος παιΐ,ει τρυ^ω ,̂..*, .. ,η.............  . . . . .
Ό  Ερρίκος δ "Εκτος πουλάκι θρησΛευτ·.κά βιβλ ιοτ

—Είδες τό Ναπολέοντα, Σάντυ ;
— Πολλές φορρές. Περιάει τόν καιρόν του κόβον

τας βόλτες, μέ τά χέρια σταυρωμένα καί μέ .τό τηλβ- 
σκόπιό του κάτοι από τή μασχάλη. Άλλα Είναι πολύ 
σχενοχωρημένος, γιατί ώ ; στρατιωτικός, δέν έχει τή ν ' * 
ίδια θέση πού είχε στή γή.

—Είναι άλλοι πιό σπουδαΐρι; +
—Βέβαια. Είναι άνθρωποι γιά τούς οποίους 

έγινε ποτέ κανένας λόγος στή γή, γιατί δέν τούς •δέ
θηκε ευκαιρία νά δείξουν τό στρατηγικό του πνρήμΐφ 
άνθρωποι δπως δ μπαλλωματής,δ κτηνίατρος,δ τροχ,Ι-■ 
στής γιά τούς δποίους σου μίλησα. ΆνθρωποίΛοθ 
δέν κρατήσανε ποτέ στή ζωή τους έ\α σπαθί ή πού δέ, 
ρίξανε ποτές μια κανονιά. Άλλα είχαν τή στρατηγί)^ 
μεγαλοφυία, αν καί δέν τούς δόθηκε ή εύκαιρία να ίήώ 
δείξουν. Κ’ έδώ, πήραν τή θέση πού τούς έπρεπε, 
μπρός από τόν Καίσαρα, τόν Αλέξανδρο, τό Νιχπά- 
λέντα. Τό μεγαλύτερο στρατηγικό πνεύμα πού παρή* ̂  

-γαγε δ κόσμος μας, εΐταν ένας πλινθοποιός τής 
στώνης ή κάπου άπο κεΧ, πού πέθανε κατά τήν Ιπανά·^ 
στάση. ‘Ονομαζότανε Άβσαλόν Τζώνς. Τόν τριγυρίζει } 
κόσμος Ιδώ. Ά ν  είχε ίήν τνχη' νά διευθύνει στρατό .γ 
θά ξεπερνοΰσε σέ μεγαλοφυία δλους τούς στρατηγούς 
δλων τών καιρών. Άλλα δέν είχε αύιή τήν τύχη. 
ταιά είχε ζητήσει νά ύπηρειήσει ως άτλός στρατιώ- ^
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της. Είχε χάσει δ ύ ; δάχτυλα του δεχηΰ χεριού σ’ ενα Ίσ ω ς σοΰ φαίνεται άπίθανο αύτδ πού σοΟ λέω»
άτύχημα. Δεν τόν δεχιήκανε. Ά λ λ ’ αύτο δεν εμποδίζει κι δμως είναι άληθινδ καί πρέπει νά τδ πιστέψεις, 
νά  έχει τή θέση στην δποία.τοϋ δίνει δικαίωμα ή Ναί, είνα ι άληθινό ...»
Ιδιοφυία του. Καί κανείς δεν κοίταξε τον Αλέξανδρο | Έ κοψε μιά στιγμή τή διήγησή του καί κοίταξε
ή τό Ναπολέοντα,οταν δ \Αβσαλόν Τζώνς είνα ι κάπου 
Ιχεΐ.

0 Γ Υ Α Λ Ι Ν Ο Σ  Α Ν Θ Ρ ί  Π Ο Σ
— «Ά π δ  μικρός, πολύ μικρδς άκόμα, θυμάμαι 

πώς είχα τδ γυάλινον άνθρωπό μου. Θά εϊμουν ώς 
δέκα—δώδεκα χρόνων δταν τδν πρωτογνώρισα ή κα 
λήτερα δταν τδν πρωτοείδα. Ά π δ  τότε μέ παρακο
λουθούσε βήμα πρδς βήμα τόσο, πού στδ τέλος κα 
τάντησα^νά τδν πιστέψω γιά  δεύτερο έαυτό μου.

Τδ γυαλένιο του σώμα χρωματιζότανε μ’ ένα 
άλαφρδ ρόδινο χρώμα σάμπως μιά άπαλή φλόγα νά 
Εκαιγε Εντός του.

Καί τδν άγαποΟσα πολύ τδ γυάλινον άνθρω- 
πό μου.

Ε ίχα καταντήσει νά αισθάνομαι μαζί του, νά 
αισθάνομαι μόνο μ’ αύτόν. Κάτι τδ άκατανόητο μου 
συνέβαινε. Κάθε λύπη ή χαρά πού Ενιωθα, μου φαι 
νότανε πώς τήν Ενιωθα διά μέσο του σώματός του 
κι δχι διά μέσο του δικού μου.

*Ωρες, θυμάμαι, καθόμουν καί κοίταγα τά μάτια 
του, μαύρα μάτια όνειροπόλα, χωρίς νά σκέπτομαι 
τίποτα, χάνοντας σιγά σιγά τή συνείδηση τής 
ύπαρξής μου.

"Οπου κι άν πήγαινα, δ,τι κι άν Εκανα, πάντα 
σύντροφό μου τδν είχα. Καί πάντα, στήν παραμι
κρή μου πράξη, στήν παραμικρή μου σκέψη, Ενας 
φόβος γ ιά  τδ εύκολοσύντριφτο σωματάκι του μέ κα-

τ«Χ*·

ρεμβδς στδ βάθος τής θάλασσας, πού χρυσά συννε
φάκια πλανιόντανε. "Επειτα άπδ λίγο ξακολούθησε 
μέ σιγανή φωνή.

: « Ερχόντανε στιγμές, καί ώρες άκόμα, πού 
Επαυα νά υπάρχω. Υ πήρχα  μονάχα μέ τδ γυάλινο 
σύντροφό μου, ζοΰσα μονάχα γ ι’ αύτόν. Σάν δνειρο 
μου Ερχονται τώρα στή θύμηση οί στιγμές Εκείνες. 
Πόσο είναι μακριά... Λές καί κάποιος ά τμώ δη ί π έ 
πλος τίς καλύπτει... Ά ς  είναι...

Κι δμως, άν κ ’ Εβλεπα πώς, μέρα μέ τήν ήμέρα, 
Εχανα τδ έγώ μου, πώς Ενστερνιζόμουνα τδ Εγώ τού 
γυάλινου φίλου μου, δέ λυπόμουνα γ ι’ αύτό, ούτε 
άποροΰσα. Δέ θυμάμαι τώρα καλά τί αισθανόμουν 
τότε... Μου φαίνεται δμως πώς άφινόμουν στήν δπο- 
χώρηση αύτή μοιραίως... #

Να{, μοιραίως. Νόμιζα, ή μάλλον είχα τήν π ε 
ποίθηση πώς Ετσι Επρεπε νά γίνει, κ ’ ή ζωή μου 
Εξακολουθούσε κατ’ αύτδ τδν τρόπο.

Στδ τέλος κατάντησα νά συνυπάρχω, Εντελώς 
πιά, μαζί μέ τδ γυάλινον αύτδν άνθρωπο, Εχοντας 
συγχρόνως καί τή συνείδηση τής διπλής μου αύτής 
ύπαρξης. . . Δέν ξαίρω άν καταλαβαίνεις καλά, δσα 
σοΰ λέω. Είναι άλήθεια πώς δέν μπορώ νά σού Εκ- 

{ φράσω άκριβώς δλα Εκείνα τά παράδοξα πράγματα.»
Σώπασε» γιά  λίγο καί μιά βαθειά ρυτίδα χαρά

χτηκε στδ μέτωπό του. Φαινότανε βυθισμένος στδ 
χάος των άναμνήσεων, σάν άνθρωπος πού προσπαθεί 
νά συναρμολογήσει τίς σκέψεις του. "Ύστερα ξανάρ
χισε, μέ φωνή παλλόμενη, τήν παράδοξη ίστορία του.

—«Μιά μέρα γνώρισα Εναν άλλον άνθρωπο, πού, 
εύθύς Εξ άρχής, μοΰ Εκανε μεγάλη Εντύπωση^ Στά 
σκοτεινά του μάτια άντιφέγγιζε κάποια παράδοξη 
χαλύβδινη λάμψη, πού μοΰ Εφερνε δυνατδ άνατρί- 
χιασμα, δταν τά στύλωνε στά δικά μου. Αισθανόμουν 
πώς εϊμουν άνίκανος νάποφύγω τή ματιά του πού μέ 
ααγνήτιζε, μού Επεβάλλετο· Τδ ξαίρεις πώς πάντα 
υπήρξα άσθενικοΰ χαραχτήρα, σχεδδν μή μπορών
τας νά Εχω ποτέ γνώμη δική μου.

Γιά κάθε μου σκέψη, γ ιά  κάθε μου ίδέα σκεφτό
μουν νά βρώ ποιδς μοΰ τήν Ενέπνευσε... Δέν μπορείς 
νά φανταστείς τί τρομερδ πράμα είναι αύτό. . . Νά 
ξαίρεις πώς τίποτα δέν είναι δικό σου, τίποτα δέν 
υπάρχει γιά  τδ'δποΐο νά πείς μέ υπερηφάνεια : — 
Αύτδ μού άνήκει. Τίποτα, τίποτα. . .

Ά λ λ ά  ξεφεύγω άπδ τδ θέμα μου καί φοβούμαι 
μή σέ κουράσω. Λοιπόν, αύτδς ί  άνθρωπος άρχισε 
σ ιγά-σ ιγά  νά μοΰ Επιβάλλεται μέ τήν ισχυρή του θ έ 
ληση, νά παίρνει Ενα μεγάλο μέρος τής ύπαρξής 
μου, νά κυριεύει τδ Εγώ μου.
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Σχεδόν άρχισα νά ξεχνώ τδ γυάλινο φίλο μου. Ό 
άνθρωπος μέ τή χαλύβδινη ματιά με είχε σύρει κον
τά του, με είχε κάνει δικά του.

Καί μια μέρα μου είπε νά περιχύσω μέ μολύβι 
τδ γυάλινο σύντροφό μου, γιά νά τδν προφυλάξω, 
τάχατες, άπδ κάθε έξωτερική έπίδραση. Θίλησα ν’ 
άντισταθώ,νά τοϋ πώ κάτι τέλος πάντων, μά δέν μπό 
ρεσα. Ή φοβερή του έκείνη ματιά διαπερνούσε τή 
σκέψη μου, τήν παρέλυε, τήν έδέσμευε.

Και υποτάχτηκα στή θέλησή του »
Έπαψε πάλι τή διήγησή του και μου έπιασε τδ 

χέρι. Τδ σώμά του έτρεμε καί τά μάτια του εϊτανε 
ύγρά.

— «Μιά βραδιά λοιπόν», ξανάρχισε, «πήρα νά 
περιχύσω μ’ άναλυμένο μολύβι τδ γυάλινο κορμί του 
φίλου μου.

Είμαστε σέ μιά σκοτεινή κάμαρα πού φωτιζό
ταν άπδ τίς άναλαμπές τής φωτιάς, στήν όποια 
έβραζε ή χύτρα μέ τδ μολύβι. Τά όνειροπόλα του 
μάτια εϊτανε θωμπωμένα καί τδ ρόδινο σωματάκι 
του τιναζόταν άπδ σπασμούς άγωνίας.

Γ --------------------------------------------------
ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ

^ -----------------------------------------------------------------

Ρ Η Μ Α Δ Ι

Περνώ κοιτώντας τό σπιτάκι 
τό ρημαγμένο και θαρρώ 
πώ; κάτι νιώθιο νά μέ φέρνει 
στον περασμένο μου καιρύ.

Θαρρώ πώς μου μιλούν τά γύρω 
κι άλυσσιδόπλεχτες στο νοΰ 
μούρχονται θύμησες καί σκέψες 
κάπιου καιρού μου αλαργινοί.

Θαρρώ πώς νιώνθω, πώς ακούω 
κάπιο τραγούδι χαρωπό 
στοΰ έρωτα πάνω τονισμένο 
τον ψυχολάτρευτο σκοπό.

Θαρρώ πώ; βλέπω αγάπης η νκιους 
— άπομεινάρι άφ’ τά παλιά— 
κι όρκους ακούω πλάνους ορκους· 
σ’ άγάπης ψεύτικιας λαλιά.

Κ' έτσι πού βλέπω τό ρημάδι 
ίδιο μέ μένα τό θαρρώ 
σά νιώθω κάτι νά μέ φέρνει 
στόν περασμένο μου καιρό.

ΡΟΪΒΙΜ. *

— Μή, μέ παρακαλοϋσε. Ή  φωνή του μέ παρέ
λυε, μέ πέθαινε... Μά εΐμουν άνίκανος γιά νά υπο
χωρήσω, άνίκανος γιά ν" άκολουθήσω τήν έσώτερη 
θέλησή μου. Μου φαινότανε πώς έβλεπα τά σκο
τεινά μάτια μέ τή χαλύβδινη λάμψη τού παράδοξου 
άνθρώπου καρφωμένα απάνω μου έπιταχτικά..

Κινιόμουν μηχανικά, σά νευρόσπαστο. Κι άρχισα 
νά χύνω βρασχδ μολύβι στό γυάλινο σώμα τοϋ άγα- 
πημένου μου φίλου.

Ένας τοιγμδς άκούστηκε και τδ κορμί του έγινε 
τρίμματα. .»

Σώπασε πάλι καί κοί :»ξε πέρα, στή μουντή θά
λασσα.

Άπδ τά μάτια του κυλ,οΰοαν άργά δυδ δάκρια..
Δέν έτόλμησα νά δ'.ακόψω τή θλιβερή του σιωπή
Εϊτανε τόσο παράδοξα, τόσο άπίθανα αύτά πού 

μου διηγήθηκε... Κι όμως έκείνη τή στιγμή τά πί
στευα άκραδάντω;, βλέποντας τον νά δακρύζει, σιω
πηλός, στήν έρημική έκείνη άκρογιαλιά..

Γ. ΤΣΟ ϊΚ \Λ Α Σ

ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ |
------------------------------- .-----------------------------------------------------------------J

ΠΙΣΤΕΨΕ ΜΕ

Τό υιυμα σου γιά μένα, είναι ένα λουλούδι, ένα 
σημάδι γηχεμένο, πού άμα μ’ αγγίζει νιώθω χή δύ
ναμή του νά ποτίζει τά κατάβαθα τής καρδιά; μου. 
Τά ρουθούνια σου, είναι φπ-ρούγια πεταλουδίσια, πού 
μάρέσει νά τά κολνώ στό λαιμό μου, γιά νά νιώθω 
τό άνοιγόκλειμά τπυς, καί την καφτή ανάσα τους.

Τά μάτια σου, γιά μένα είναι δ μαγεμένος κα
θρέφτης* μάρέσει έτα μέ τά χέρια μου νά σοΰ λιγύ- 
ζω τό κεφάλι, καί νά γυαλίζυυμαι μες σ' αύτά μερό
νυχτα, και ύστερα βυθισμένη στό απέραντο άχανές 
του: θέλω μόνη μου νά κλειδώνω μέ τά χείλια μου 
τό κρυστάλι τους, μες στό πολύτιμο κουτί των βλε
φάρων σου. Τά δάχτυλά σου, τά μακριά και άσπρα 
σου αυτά, μάρέσει έτσι νά λύνω τά μαλλιά μου καί 
νά τά μπερδεύω μες σ’ ανκί' πάει τόσο όμορφα τό 
χρυσό μέ τό φίλντισι, και τά δ.κά σου δάχτυλα Στέ
φανε, είναι φιλντισένια... πίστεψε με.

ΑΠΟ ΤΟΤΕΣ
•

Ένα μεσημέρι, δ Στέφανος έσκιψε αμίλητος, ξε
κούμπωσε την ρόμπα μου καί φίλησε τήν καρδιά 
μου... Τό φίλημά του αύτό ρούφηξε κάθε άλλη ξένη 
άγάπη πού εϊτανε |ί!σα της, κάΐ μέ τά ντελικάτα



41________  ;_______________0  NOYAI ΑΣ

ρουθούνι« τ= υ φνσηξε ο'λη τη ιρλόγα της δικής του 
αγάπης... ’Από τότες ένα «ψ α  πυρωμένο μου φλ.ο- 
γίζβΐ την καρδιά, καί θέ/ω πάντα μαζί του να γ:'ρ 
νω στην ακροποταμιά.

Ένα μεσημέρι, ό Στέψ-Λος έσκυψε κι·ντά στο 
προσωκό μου, ιά μάτια του τά πρά ; ιν «

τεινά σαν την αλήθεια και ή ψυχή μου βαφτίστηκε 
μέσα τους, και οί αστραπές τίς άγριας λίγο αγάπη: 
του φοβέριζαν τή σ,.έψη μου... Και άπο τότες τον 
άκολουθϊϊ παντού, και ή ψυχή μου θέλει πάντα να 
απλώνεται στο καταπράσινο λιβάδι τώ ματιώ του ..,

Βόλος Κ. ΤΣ.ειτανε q. co
— - '#••*•1

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ρ ,-------------------------------------------------------------

Μ Ο Λ Ι Ε Ρ Ο Σ

Σιί| Γαλλία γιορτάζεται ή τρίτη έκατοντυετηρίδα toD Mo- 
λίτρου, "Αρθρα καί μελέτες, σχετικά μέ τί> Μολιέρο, 
i ό ιγ ;ο  του, τή ζωή του, την εποχή του, οι'ις Γαλλικές 
εφημερίδες καί τά περιοδικά δημοσιεύονται σο ρός. Ε 
δώ, ενα άρθρο τής προκοπή; διοβάσαμε,τό άρθρο πού 
μέ ιόν τίτλο «Χσλιέρος», δημοσίευε ό «Σύντροφος» 
ο ιό ίΡιζοσπάστη^/Ο «Νονμάς» έξον από τό σημείωμα 
του Μολίνου, πού δημοσιεύει, στό σημερινό φύλλο, νό
μισε πώ: έπρεπε να προσηερει οτούς αναγνώστες του 
και μερικέ; περικοπές,τις π ιό χαραχτηριστικές, από τή 
μελέτη τού Emile Faguct «Ή  ζωή καί τό έργο του 
Μολιέριυο»,πού μάς τήν έστειλε ολάκερη μεταφροσμένη 
ό κ. Λ. Λ. ΙΙαραράς,

. . .  Χωρίς άλλο ώς προς την σχολικήν ανάπτυξη 
εϊταν πολύ αμαθής. Ή  μόρφωσή του περιωρίοτηκε 
στό να παρατηρ] να έξεταζτ], ν’ άκούη τούς ανθρώ
πους. Κι αύιή ή μόρφωση για τούς μεγαλοφυείς είναι 
ή καλύτερη. Ή μάθηση μέ τά βιβλία δεν ωφελεί κα
θόλου σχούς ανόητους, καί οί έξυπνοι δεν τήν έχουν 
ανάγκη. Μεταξύ των δυό αυτών τάξεων, είναι οί 
άνθρωποι τήν μετρίας σειράς τούς οποίους έςυπηρειεΐ 
κάπως, προ πάντων ώς αθώα διασκέδαση.

Οί γενικές ιδέες του Μ. είναι ενός αστοί ΙΙ«ρι- 
οινοϋ τού l(J6U, εκτός «πο τή θρησκευτική ιδέα, πού 
τήν εποχή t κείνη είταν «κύμα αρκετά ζωηρή. Αύ 
τής τής ιδέας ή τού αισθήματος δέν υπάρχει κανένα 
ϊχνος οιο Μ.

UÏ εχθροί του έχουν δίκαιο να τον ψέγουν γιά 
το Δόν Ζουάν και ιόν Ταρτούφο, μέ τή διαφορά δτι 
άπό τήν εξέταση των έργων αυτών, πρέπει νά συμπε
ραίνουν ότι ο Μ. δέν Ιοκέπτετο ποτέ τό Θεό, δχι 
ομως στι καί τον πολεμούσε.

Είναι αλήθεια πώς στό Δον- Ζουάν βάζει ένα 
έξυπνο άνθρωπο μι χτυπά τό Θεό κ* έναν ηλίθιο να 
τον υπερασπίζεται. "Ας μή συμπεράνουμρ δμως πώς 
ό Μ. εκήρυξε τήν άθέϊα στο έργο αυτό, άλλ’ ας πα
ραδεχθούμε πώς ό Μ. δέν επειραζότανε πολύ να βά- 
λη τήν περιφρόνηση τού Θεού στό στόμα ενός έξυπνου 
κςτι τήν ΰπεράσπισή του σ’ ενό^άνόητου, πράγμα πού
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αποδείχνει πώς ό θεός τού είναι άδιάφορος.
Είναι άλήθε'α πώς στον Ταρτούφο τό Θεό σκέ

πτεται ένας ανόητος, που είναι δ Οργάν, μια ξεμω
ραμένη γριουλα πού είναι, ή ϊϊερνάλ, κ’ ενας κατερ
γάρης πού οντε τον Λιστεύει καν, χωρίς αμφιβολία, 
κι αυτός είν«ι δ Ταρτούφος, ενφ οί γνωστικοί καί 
έντιμοι άνθρωποι χής κώμο δίας αυτής, πού μπορού
σαν να πούν κι αυτοί κάτι, δέ λέγουν τίποτα. Θά εΐ- 
τανε φυσικό ή Έλμίρα ν’ άντιχάίη στις επιθέσεις 
τού Ταρτούφου τή θρησκεία της.

Δέν τού αντιτάσσει δμως παρά τό φόβο γιά τήν 
κόλαση, μέ κάποια αμφιβολία μάλιστα.

«Μάς φοβερίζουν τόσο μέ τά βασανιστήρια τού 
άλλου κόσμου».

Έξ δλων αυτών μπαρεΐ κανείς νά συμπεράνη οτι τό 
θρησκευτικόν αίσθημα δέν εΐταν και πολύ ζωηρό στό 
Μ. "Αν εξαιρέσωμε τήν ιδέαν αυτή, υλε: τις άλλες 
ιδέες ενός έντιμου παρισινού αστού ιών μι-ίο ων τού 
Ι7ου αιώνα ό Μ. τις έχει, καί πολύ^μθανόν μά 
λίστα νά έχη μόνον αυτές... Οί ιδέες αυτές είναι κοι
νής λογικής, ή γιά νά πούμε καλύτερα, μετρίας λο 
γικής.

Σ’ ένα σημείο μοδ φαίνεται πώς ο Μ. άπομα - 
κρύνθηκε άπό τήν αστική φρόνηση τής εποχής του;

Ύποίτήριξε τά δικαιώματα τής γυναίκας καί τής 
κόρης. Υποστήριξε πρώτα οτι ή κόρη πρέπει νά 
άναιρέφεται έλεύΟερα, μέ μεγάλο σεβασμό προς τήν 
ανεξαρτησία της, προς τήν αυτονομία της, προς τήν 
ατομικότητα της. Δεύτερο, δτι πρέπει νά μορφώνεται 
καί δχι νά κρατιέται μ’ επιμέλεια οτήν άγνοια καί 
στήν αμάθεια.

Στό «Σχολείο τών άνδρών» κ«τί στό «Σχολείο 
χών γυναικών» υποστήριξε αύιές τις Ιδέες, πού δέν 
ειτανε ιδέες τών παρισινών αστών στο 1660 υίηε 
στό 1912.

Μόνο πού έπειτα άπό 12 χρόνια υποστήριξε άκρι 
βώς ιό αντίθετο, οτίς «Σοφές γυναίκες». ‘Ακριβώς 
επειδή φρόντιζε νά ουμμορφώνεται μέ τις ιδέες χοΰ 
κοινού του.

Ό Μ. λοιπόν είναι δ άνθρωπος τής μετρίας λο
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γικής, της Απρόσοδη; σκέψη; πού σκέπτεται ό,τι 
ολος 6 κόσμο: σκέπτεται, η πού αποφασίζει να μή 
σκεφθή παρά μόνο αυτό, και πού πιστεύει στο κάτω 
— κάτω της γραφ.ης πιο; ακριβώς αν το πρέπει νά 
σκέπτεται, επιφυλασσόμενος να το Αποδείξει όπως 
και εις Αλλος δέ θά μπορούσε

Εύκολα φαν όζεστε τώρα πιο; η ηθική του είναι 
αρκετά χαλαρή.

Πράγματι ή ηθική είναι προσπάθεια πού ο αν 
θρωπας καταβάλλει, γιά να ξεφύγη Από το φυσικό 
του εγωισμό, άπο τι; υποβολές του συμφέροντος του, 
και οι. μέτριες ιδέες είναι καθαρώς το αποτέλεσμα 
των παρατηρήσεων και. των σκέψεων, πού οί ανθρω 
ποι έκαμαν, γιά τό συμφέρο τους πάντα, εννοείται.

'Επομένως οΐ ιδέες τής μεσαίας τάξης κάθε επο
χής καταλήγουν οέ μιαν ηθική, πού δεν είναι ακρι
βώς αξιοκατάκριτη, αλλά πού δεν εχει τίποτε τό ηρω
ικό, το υψηλό, τ<> ευγενικό, το γενναΐ<·, τό ωραίο.

Αυτή την ηθική ακριβώς πήρε ό Μ. γιά τον 
εαυτό του, δηλ. δανείστηκε άπο το κοινό του και του 
ιήν έπέστρεψε καί του τήν άντ«πέ*ωκε. ’Αλλά είναι 
μια ηθική πολύ χαμηλή. Είναι οπως λέγουν : ήθινός 
εκ πείρα:. Άλλα οάς παρακαλώ ή πεΐρα είναι ηθική; 
Αέν είναι καθόλου, αφού είναι άπογοητευτική.

Λοιπόν ό Μ. δέν είναι ανήθικος· ά τ’.ώς δέν έχει 
ηθική. Δέ διαφθε'ρει, αλλά καί δεν καλυτερεύει. 
Ή  κοινωνία πού θά είχε το Μ. γιά οδηγό καί πού 
θ τ ακολουθούσε ¡ποστά τή διδασκαλία του, δε θά 
εΐταν άξ οκατάκριτη, δέ θά εΐταν καί πολύ κακή, θά 
ειτανε μάλιστα αρκετά λογική, άλλα θά είπανε ή πιο 
πεζή κοι ιωνία τοΰ κόσμου.

Ό Σαίντ—Μπέβ λέγει κάπου γιά τό Μ. ιόι έξης · 
«Το ν* Αγαπά; τό Μ. είναι σά νά μισείς τήν νπο 
κριοία, κάθε προσποίηση, κάθε τι Εξεζητημένο καί 
αφύσικο, κάθε τι σχολαστικό».

Είναι πολύ καλό αυτό καί πολύ σωστό. ’Αλλά κ 
έγω Η λέγω νά μισείς το Μ., μόνο νά προφυλάγεις 
τή συιείδησή σου από τό Μ καί νά μην Αφήνεις 
αι·τόνε νά σ’ οδηγεί. Λέγω νά μισιΐ τή μετρία 
ήθικύ, τον εγωισμό πού κρύβεται στην κοινή λο 
■.«■ίή) το συμφέρο, όταν ο;.ύ το προτείνου·. εννοείται 
ό>: το ιδανικό τού έντιμου πολίτη, τήν τατεινό- 
τητα καί τήν πεζότητα, τον παιδιακίσιο φόβο γιά τό 
γελοίο, τή φρόνιμη ζωή, τήν προβλεπτική καί λίγο 
ά'ναντρη, καί τις προτάσεις τού ν’ άπο μακρύνεις από 
κοντά του κάθε ιδανικό καί κάθε τι, πού έστω καί 
άπο μακριά παρομοιάζει μ’ αυτό.

Αυτό σου λέγω νά μισείς.
Ή  τέχνη τού Μ. κωμωδία—τραγωδία. Χαραχτή

% / / \ t f 9Μρας στη γέννηση του, που ολοένα χειροτερεύει, κ εισι 
μάς δίνει τήν Εξέλιξη τοΰ κάθε πάθους στο κάθε έργο 
του. Δέν είναι καί πολύ επιδέξιος. Κάποτε θαρρείς 
βαρύνεται. Έχει καί λάθη άκόμα στην έκφραση.

«'Ακόμα μιά φορά τον βuirv.ro μεγάλο» λέει ό 
Φενελον γιά τό Μ. καί αν ακόμη πολλοί αιώνες πε
ράσουν, πάντα θά τον βρίσκομ,ε μεγάλο. Μ.τορεΐ νά 
μήν αγατά κανείς τις περισσότερες Από τις ιδέες του, 
τήν ηθική του. Μά κι δ λογικός αιθρωπσς κι δ έντι
μος θάχαν πολύ λάθος άν ζητούσαν τις ιδέες πού θά 
τον καθωδηγούσαν στη ζωή τους καί τήν ηθική τους 
σ* ένα κωμικό συγγραφέα.

Ποέπει κανείς νά ζητά σ’ αυτόν χι-ραχτήρες, ζω
γραφιές ηθών καί σκηνές κοηιωδία; διασκεδαστικές, 
καί νά πάει από λάλους νό ζητήσει την καθοδήγηση 
σι ή ζτοή του.

Άπο ένα κωμικό ποιητή εκείνο πού πρέπει νά 
ζητήσει κανείς είναι να μήν είναι ανήθικος καί επ ι
βλαβή:. ’Ακριβώς ά : έδειξα πώ: δ Μ. δέ·.· κίναι τέτοιος.

Παραδέχομαι μάλιστα πιο: δ καθείς έπρεπε νά τεΤ 
στον κωμικό πο ιητή. «Δόστε μ> υ τ ιήν ηθική τής πεί
ρας. Είναι ανήθικη, τό ξαίρω.Άλλά ε;/ω άνα'γκη; αλλά 
θέλω νά μου ζωγραφίσουν τήν πραγματικότητα καί 
νά μου υποδείξουν τά διδάγματα πού πρέπει νά βγά
λομε απ’ αυτή. Αέ σκοπεύω νά τ’ ακολουθήσω, φυσι
κοί, μ<» θέλω νά γνωρίσω τήν πραγυ.ατ'κότητα καί τι: 
ίδέε; πού τά μέτρια πνεύματα συμπεραίνουν καί δι ■ 
δάσκονται απ’ αυτήν γιά νά μπορώ νά Αντ1 δράσω σ’ 
αυτή τήν πραγματικότητα, γνωρίζο'-τα: :ά πράγματα 
καί όχι κατά τύχην, καί γιά νά ξεχωρίζω Απ’ αυτά 
τού: τύπους Από εξυπνάδα, καί ό/ι Από ιδιοτροπία. 
Δόστε μου όλη τήν πείρα καί όλα τ·;ς τά διδάγματα.

Άπο άλλους καί Από τον εαυτό μου θά ζητήσω 
τά μαθήματα καί τις υποβολές, πού βοηθούν ν’ Ανυ- 
■ψωθώ λίγο πιο πάνω από τό έιί.ιεδο αυτό, καί να 
γίνω, Αν όχι υπεράνθρωπος, τούλάμστο όμως καλύ
τερο: Από τό Χρνπάλ καί τον Κλεάνθη.

Γ.ΜΠ,Κ Ι-ΛΓ',υΐΐΤ

ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ

' ΣΤΗΝ ΟΗΩΠΟΡΤΑ

Με ιούς τίτίου; αΰτ&ύ; δημοσιεϋτηχί στήν «Μ 'ηγατιΐ'.ιι» 
του Βόλου ( ϊ C Ίανουχρίσυ I -'22. os λ. 1 ) - ’ο παρακάτω 
άρ9ρο, πού τό !;*·.<χ·:υπώ>ουμε καί υεΤ; γιο τ: ó ovvrí- 
χτηί του β 'έπ ϊΐ κάπω: πιί> πλατιά καί π:ό αληθινά 
τή σημασία τού μικ.'ού αΰτού σκηνικού έργου

"Αν καί cí «Ερασιτέχνες» μας αγνόησαν ¿λάτελα, 
δηλαδή θέλησαν καί αγνόησαν τήν «Εργατικήν, Εν 
τούτοις έμεΐς δεν τούς Ανταποδίδουμε τά ίδια. Άλλως 
τε δικαιολογούνται. Μπορούν νά λογαριάζουν γιά Εφη
μερίδα Ενα μπολσεβικικδ δργανο ;

Είναι Αλήθεια δτι λίγο Αργά Ερχόμαστε νά τούς 
κρίνουμε. ’Αλλά Αφτύ τδ κάνουμε Εξεπίτηδες. ’Αφή.
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σαμε νά περάση δ ένθουσιασμδς τους, νά σβυστή ή 
κακή έντύπωσή τους άπ' τού; υμνου; τών αστικών 
μας έφημερίδων καί τούς κριτικούς τους. ΟΕ κριτικοί 
τών έφημερίδων αύτών τούς ανέβασαν στά μεσοούρα
να, καί τού; είπανε ποιός λίγο ποιός πολύ,ότι ή παρά 
σ:αοή του; σημείωσε «πλήρη ή τέλεια έπιτυχία.»

Καθώς θά κατάλαβε δ άναγνώστη; πρόκειται γιά 
τή θεατρική του; παράσταση πού δώσανε τήν περα 
σμένη βδομάδα καί είδικώ; γιά τδ δράμα πού έπαιξαν. 
"Επαιξαν τό δράμα «Στήν ¿ξώπορτα* τού Ταγκοπού- 
λου,πού είναι ένα δράμα αοσιαλιστικό.Νά ή υπόθεσή 
του μέ λίγες λέξες :

*0 κ. Βουρλδ; καί ή Λίνα άγαπήίΐηκαν κα! έκα
ναν καί παιδί, χωρίς νά έχουν παντρευτή. Ό κ. Βούρ
λα; ϋμως αφήνει τή Λίνα, έπειδή είνε φ*ωχή καί παν
τρεύεται μιαν άλλη πλούσια.

Στις κουβέντες πού κάνουν δ Βουρλά; μέ τή Λί
να, ό συγγραφέας ράνει τέτοιες φράσεις ώστε χτυπιέ
ται άπό θεμελίους ή άνήθικη αστική οϊκογέ 
νεια κι δ ανήθικος γάμος της, πού αγορά
ζεται κι αυτός μέ τά λεφτά, κι δλάκαιρη ή άστι- 
κή κοινωνία. Χτυπιόνται οι νόμοι, πού προστατεύουν 
τήν άτιμία καί τήν άδικία, όταν κρύβεται σέ ψηλά 
μέγαρα. Κι ακόμα, μέ τήν παρένθεση μερικών εργα
τών ό συγγραφέας τούς καλεϊ νά δργανωθοΰν νά ση
κωθούν και νά γκρεμίσουν τήν άτιμία καί τήν άνη 
θικότητα τής σημερινής κοινωνίας,

Δέν θά κρίνουμε έδώ πέρα τό έργο. Θά κρίνουμε 
μόνο άν πέτυχε ή παράστασή του άπ’ τού; έρασιτέ 
χνες, ή δχι.

Διαφωνώντας μέ δλου; τού; κριτικού; τών άστι 
κών μας έφημερίδων, λέμε πώς ή παράσταση τή; 
«¿ξώπορτα;» ά π έ τ' υ χ ε θριαμβευτικά. Καί έςηγιώ 
μαστέ.

Εφόσον πρόκειται γιά τήν τέχνη στό θέατρο,καί ■ 
μάλιστα γιά τή σοσιαλιστική τέχνη, τότε μονάχα ! 
μπορούμε νά ποΰμε δτι σημειώθηκε έπιτυχία, δτ-αν 
τό κοινό πού παρακολούθησε τό σοσιαλιστικό αύτό 
έργο σχημάτισε τέτοιες ψυχολογικέ; παραστάσεις,πού 
υπολογίζει δ συγγραφέας. Ό συγγραφέας, πολύ σω
στά, βάνει όλα τά δυνατά του, όλα τά μέσα τής τέ
χνης, άπ5 τό σκηνικό διάκοσμο καί τήν έκλογή τών 
ήρώων (άφήνουμε τήν έκλογή τής υπόθεσης, γιατί 
άφτό είνε τό πρώτο πού έχει νά κάνη) ώς τού; διαλό
γους των καί κινήσεις των, ώστε νά γεννηθή στήν 
ψυχή τού θεατή ή άγανάχτηση, νά τοΰ ύποβάλη μιάν 
έπαναστατική ψυχολογία, τέτοια πού νά τόν άνα- 
γκάση νά παρακολουθήση τόν μεγάλον άγώνα τών 
προλεταρίων καί νά έξελιχτή σέ έπανασΐάτη, σέ ά- 
γωνίστή, σέ κομμουνιστή. Άφτό έπιδιώκει άσφαλώς 
δ σοσιαλιστής συγγραφέας. Κι’ άν τό κατορθώσουν 
άφτδ οί ήθοποιοί τούς άξίζουν πολλά μπράβο.

"Ας πούμε πόσο πέτυχαν αύτά στήν παράσταση -
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τών έρασιτεχνών. Πρώτα μέ τό διάλογο τής Λίνα 
καί τών «άνθρώπων τού λαοΰ» πού τήνε χλευάζουν 
καί τήν περιπαίζουν καί δέν καταλαβαίνουν τά βα
θυστόχαστα λόγια της, δ συγγραφέας δέ θέλει νά 
κάνη νά γελάσουν οί θεατές του. ϊ ’ άντίθετο μάλι 
στχ. Θέλει νά δείξη σέ τί διανοητικό έπίπεδο βρίσκε 
ται ή μάζα, τί άπονέκρωση ψυχική έχουν οί προλε · 
τάριοι, νά άγαναχτήση περισσότερο δ θεατής, καί νά 
τραβήξη μόλις άφήση τό θέατρο στά έργατικά χα
μόσπιτα και στά έργοστάσια, κηρύχνοντας τδ ξύ
πνημα γιά ϊήν άπολύτρωση. -Αλλά σ1 άφτό τό μέ
ρος τοΰ δράματος, τό κοινό πού τό παρακολούθησε» 
γελάει. Επίσης όταν παρουσιάζεται δ χωροφύλακας, 
στιγμή πού κλωτσοπατοΰνται οί άστικοί νόμοι, τό 
ίδιο κοινό έπίοης γελάει. Καί πολλά άλλα τέτοια, 
πού όποιος παρακολούθησε τήν παράσταση τά θυ- 

; μάται. Γιαύτό άκριβώς λέμε ότι ή παράσταση τών 
. ερασιτεχνών (πρόκειται είδικώς γιά τήν «¿ξώπορτα»)
■ άπέτυχε δλότελα.

Βέβαια τό κοινό πού μαζεύτηκε τέτοιο είναι. Πα 
ρακολούθησαν σοσιαλιστικό έργο οί έμποροι, οί μπα
κάληδες, οί έπιστήμονες πού έχουν ίδια μ' αδτούς 
ψυχολογία κ’ αισθητική. Καί βέβαια άφτοί έπρεπε 

. νά γελάσουν. Γιά νά δείξουν τήν τέλεια ψυχική 
τους έξουθένωση. ’Αντί νά κρύψουν τά μοΰτράτους 
από ντροπή γιατί οί άτιμίες άφτές κάθε μέρα κάθε 

; ώρα παρουσιάζονται σιήν κοινωνία τους, άφτοί γε- 
λοΰν. Μήπως ξαίρανε τίποτε άλλο νά κάνουν ; Γε
λούν όταν κλέβουν τή δουλειά τοΰ έργάτη. Γελούν 
όταν τόν κρατούν έπίτηδες άμόρφωτο. Γελούν όταν 
στέλνουν στά μέτωπα τούς φτωχούς, γιά νά αυξή
σουν άφτοί τά κεφάλαιά τους.

Δέν μπορούμε ποτές νά παραδεχτούμε, ότι έπιτυ
χία ένός θεατρικού έργου είναι τό νά παίζουν καλά 
οί ήθοποιοί τούς ρόλους των. Γιατί τότε ή θεατρική 
τέχνη, παίρνει γιά σκοπό της τήν άνάδειξη ήθο- 
ποιών. Καί μάλιστα όταν ήθοποιοί είναι ο! «έρασι 
τέχνες».

Καί ρωτάμε : IIόση έπιτυχία θά είχε τό σοσια
λιστικό άφτό έργο άν τό παρακολουθοΰσαν έργάτες; 
ΙΙόσο θά ξεπληρώνονταν δ πραγματικός σκοπός τής 
τέχνης; Πόσο οί «έρασιτέχνες» θά φαίνονταν γιά 
πραγματικοί «ιερείς» τής τέχνης;

'Αλλά ξεχάσαμε. Οί «έρασιτέχνες» άστοί κι au - 
τοί, μέ άστική ψυχολογία, δέν πολυενδιαφέρονται 
γιά τήν τέχνη. 'Απλούστατα τό κάνουν γιά νά περ
νούνε τόν καιρό τους, καί γιά νά ρεκλαμάρουν τούς 
μεγαλοαφεντάδες μας. ’Αλλά γιαύτό δέν έπρεπε ν’ 
άσχοληθοΰμε μ* αυτούς.

ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΡΙΝΚΟΥΛΟΣ

» I I «MMhw—
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—EflH ΦίΛΟΛΟΓΙΗ

Μιά συλλογή ΰ.το «m axim es». — Τ’ «απομνημονεύματα»
τοΰ Φρανσίς Ζιίμ. — ‘II φήμη τοΰ Montaigne oti|
Γερμανία.— Λνό ποιητικές συλλογές.

— Σ’ εναν τόμο τους «Ή γαλλική σκέψη» 6 Aou 
Καρώ κι ό Σάρλ Ρεζισμανσέ μαζέψανε; όπως λεν κ’ 
οι ίδιοι τους «εν« μάξιμονμ ύλη μέ στο μίνιμουμ 
τοΰ όγκου». Όχι μό’.ο αξιώματα των συγγραφέων 
πού καταγίνηκαν επίτηδες μ’ αύτό το είδος, δπως δ 
Λαροσφονκώ, Ζουμπέρ κλπ. Γιατί για νάναι ένας 
συγγραφέας panseur δέ θά πει απαραίτητα πώς έχει 
γράψει αξιώματα. "Ολοι οί μεγάλοι συγρσφεΤς» 
Ντιντερό, Στένταλ, Μπα/.ζάκ, Σοίντ Μ.τέβ, ντ’ Ώρε 
βιλλύ, Φλωμ.τερ, Ταιν, Άνατόλ Φρά^ς, κλπ. έχουμε 
μέσα στα βιβλία τους ένα σωρό σκε.ψες ξεχωριστές 
καί δυνατές σαν αξιώματα. Κ’ ή συλλογή τοΰ Καρώ 
καί τοΰ Ρ/Οσμανσε μαζεύοντας μέ τέχνη και μέ γού
στο υύιές τις συ/ψες μες’ από χιλιάδε: τόμους είναι 
από τις καλύτερες στο είδος της.

— Ό  Φρανσίς Ζάμ, ο ποιητής τοΰ «Θριάμβου 
τής Ζωής* μας δίνει το πρώτο βιβλίο από τ’ ’Απο
μνημονεύματά του μέ τόν τίτλο «’Απ’ τή θείαν ηλι
κία στήν αχάριστη». Σελίδες όλο ήλιο κι άρωμα— 
άρωμα σαν από λ βάνι—καί λατρεία στή φύση. Εϊν’ 
άλήθεια πώς το βλάφτουν λίγο τα ενα σωρό εκείνα 
πρόσω τα τα ασήμαντα πού συναντούμε. Μα ή ατο- 
μικότη τοΰ συγραφεα ή τόσο δυνατή, ή ξεχωριστή, 
έχει πλημμυρισμένο τδ βιβλίο οέ σημείο τέτιο πού 
να τον ζηλεύει αληθινά κανένας δχι πια πού είναι ό 
μεγάλος ποιητής μα ό διαλεχτός ευτυχισμένος πού 
λοοσμένος άπό φως, τονίζει το ώσαννά του προς τον 
ουρανό.

- Με τή μελέτη του ή »Φήμη τοΰ Montaigne στή 
Γερμανία» ό Βικτόρ Μπιυγιέ αποδείχνει πώς στούς 
διανοούμενους ιής Γερμανίας o Montaigne είχε πιο 
πολύ επίδραση καί διάδοση απ' ο,τι ξαίραμε ίσαμε 
τώρα. Καί μάς δείχνει πώς άπό το 17ο αιώνα καί δώ 
τό πνεύμα τοΰ Montaigne ξαπλώθηκε καί πέρα άπ’ το 
Ρήνο, ονομάζει όλους τούς συγροφεΐς πού γράψαν 
σχόλια γι’ αύτόνε κ’ ύστερα όλους έκείνους πού φέρ
νουνε μες στο έργο τους κάποιαν επίδραση δική του: 
Μπόντμερ, Αέοσίγκ, Λεχτεμπεργκ, Γναΐχε, Νίτσε κλπ.

— Ό  Ζοζέφ Ντελ.τέϊγ άφιερώνει τά ποιήματα του 
«Le Cygne Androgyne» στο δάσκαλό του ιό μεγάλο 
ποιητή Άνρύ ντε Ρενιέ. Κ’ έχει δίκια νάν το κάνει 
γιατί καί άν αμελούσε αυτή τή νόμιμη καί δίκια άφιέ· 
ροση, κάθε του στίχος θά ομολογούσε τήν παράλειψη. 
Δε θέλουμε μ’ αύτό νά εΐποΰμε πώς ή.ποίηση τοΰ 
Ντελτέϊγ είναι μια σκέτη μίμηση. Κάθε άλλο. Μοναχά 
πώς ή επίδραση τοΰ δάσκαλου στό μαθητή είναι με
γάλη, ευεργετική καί δυνατή σέ κάθε ft ημα« άπό τή

συγκίνηση ’ίσαμε τή φόρμα τής έχτέλεσης.
—«Repose ailleurs» είναι κάτι ποιήματα καινού- 

ρ·α τοΰ Όκσέ γραμμένα μέ αληθινή συγκίνηση καί 
τέχνη. Κάτι σά νοσταλγικές επίκλησε: σέ κάθε περα
σμένο ή χαμένο, στα νιάτα πού έχουν φύγει πιά, στο 
σπίτι πού άφίνει, οτίς μύριες χαρές πού τώρα αδύ
νατο νά νιώσει, σ’ όποια τέλος πάντων μαραμένη ευ
τυχία. Γυρίζοντας κάθε σελίδα τους θαρρεί κανένας 
πώς ακούει θλιβερή, άπαράλλαχιη κ-ιθε φορά τήν ίδια 
επωδό «repose ailleurs», . .  .

Σ Ε ΙΡ Η Ν Α

Νεροϊδα γαλανόματη στον κάτασπρον άφρό 
απλώνεται στήν αγκαλιά τής Φύσης καί κοιμάται, 
κ’ έχει φλόγα σιά μάτια της κ’ έχει λαιμό λευκό 
..και χείλη, πού απάνω του: γλυκόγελο πλανάται.

Κι ακούραστα καί γλήγορα μες στον άφρυ γερνά 
κ’ ή τρέχει καί κοιμάται μέ όνειρα γλυκά, 
ή σιγανό τραγούδι γυρίζει ηδονικά.

Κρινόανθον ή σάρκα τη; κι ωραία σαν ή σκέψη, 
πού ήμπορεΐ νά γενηθή, μα όχι νά γραφτή, 
γελάει γλυκά για ανταμοιβή σέ όποιο·.ε τής γν'ψη, 
μά δέ γελά’ εριστικά. Δεν άγαπά αυτή.

Γιαύτό πλανιέτ’ ή τρέχει καί τραγονδ’ ή γελά, 
μέ χείλια κοραλένια, μέ μάτια γαλανά, 
ή «φάντη βουτάει στα άπατα νερά.

Ξάφνου σάν ήλιος βγαίνει μέσα από τό βυθό, 
κι όλόχρυα’ άναδίνουν αχτίνες τά μαλλιά της, 
κι ή τραγουδά’ ή παίζει γλυκόλαλον αυλό, 
καί πλήθος τήν ακολουθεί νά πάρη τά φιλιά της.

Μά. Κείνη ή γελάει καί φεύγει μακριά 
ή στό βυθό βουτάει καί βγαίνει ξαφνικά, 
ώς πού νά δύσει πάλι νεο θΰμα στά νερά.

Τοΰ τραγουδιού τής νιότης,δεν ξέρω, πέφτω θΰμα 
καί τρέχω κι όλο πλεχω κοντά της νά βρεθώ, 
μά πάντα πίσω μάταια μέ σπρώχνει άγριο κΰμα, 
π’ αφήνει αυτή σά φεύγει· φοβούμαι, θά χαθώ.

Δέ λογαριάζει Κείνη, φεύγει, βουτάει, γερνά,
καί τόν αυλόν αρχίζει καί παίζει μέ χαρά,
Σειρήνα, Νέμεση, άγρια, μά όμορφη Θεά.

* *
*
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Στη nr'i.ao της σκέψη:, Σερήνι.ι ή Ιδέα,
TOf(j:»í'Fi xo λιιγικό μας μέ δωρ’ Γιτατηλά, 
κ’ ί-χει ελπίδα; γέλιο, που είναι μια ρομηηία, 
μέσα rí; λίγα χέρει«, που ξ'ρει νά χτυτά.

Γι ο. ντο σά μάς γελάει, ο τα άπατα νερά 
οτοΟ πέλαγου ιή : t κέφη:, μα; σέρνε· μαγικά, 
μ δ; σέρνει και μας πνίγει, αργά, πάντοτεινά.

X i tirria 7 — 12 — 21.
M.V ΚΟΣ ΣΟΥΛΗ2 

ΕΛΛΗΝ. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Πγΐ|:-'ανε tct τεύχη Λ, Β. 1', i  ιού * Αρχείου των Οικο
νομικών καί Κ οινωνικώ ν ‘Ε πιστημών. Περιέχουνε Α· 
*Ελευϋερύπουλου : Αί Κοινωνικοί τάξεις καί κοινοί νικά 
κόμματα, καί ίϊλλο άρθρο τον ’ίδιου μέ τον τίτλο : Κοινωνία ! 
κπί Πολιτεία, Γ. Χ αριτάκη  : Το περί έξελίξεως των κοι- . 
ιοΛΊΐον. τοΰ Πολιτισμού καί τή; Καλλιεργεί«: ίδ-έαι τού 
^"cber (Για τό άρθρο αία» γούνα με σέ προηγούμενο φύλ
λο τον Nr·ΐμΰ\ Α. Καλιτσοννάχη : Αί σημερινοί τάσεις 
προ: έθνικοποίησιν, Α. Γληνοΰ : Γυναικείος ανθρωπισμός, 
και ιν,ι άρθρο τοΰ δικηγόρου Βαγγέλη Π απαναστασίου : 
Τα Ρυλκάνια ά;.ό το* 12 αίώνος έν σχίσει πρός το Άνατο-

Η ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΝΑ Λ Α Θ Ο Σ

Κ ύριε Ταγκό πονλε ,

Σά: ευχαριστώ θερμά για τή δημοαίεψη τοΰ 
τραγουδιού μου οτδ «Νουμά» τής 15)12)1021.

Είδατε ΰμως τί έγινε, από μια τυπογραφικήν α 
προσεςίαν; Θι θέλατε νά τή διορθώσετε στο ερχό
μενο φύλλο σας ; Θά σάς εΐμανα υπόχρεος, αν γρά
φατε, πόις ό πέμπτος στίχος («προς τό πεζούλι τής 
πηγής») του τραγουδιού «Ό  Σάτυρος κ1 ή Κλεαρί- 
στα* κατά λάθος μπήκε, χωρίς νά'χει τή θέσει του, 
μες στο «Τραγούδι μιάς αρχαίας εταίρας».

3·) 1.) 22. Μέ πολλή τιμή
I. X. ] ΙΛΧΛΓΙΩΤ0110ΥΛ02

λ lXl>*¡

[ Χ ]  ΧΩΡΙΣ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ο Σ Η Μ Ο ^

αμηαα. οπιν ίΌκφι.ςει ·.ά έ£ηγηση ο?« τα γεγονότα
αίτ')-. τής ίπ ν ,ή ; ¡ιί ιή ύεορί« τον ιστορικοί· νλιαμοΰ καί 
υποστηρίζει τα: πώς άλα είχατε οικονομικά αίτια, ίκφςάζει 
τΐ'ι γνώμη ατό τέλος πω: τό ’Ανατολικό ζήτημα τότε μόνο 
Μ  λτ:0 ή οριστικά όταν ή Πύρώπη γίνη ολόκληρη [ΐιά Κομ
μουνιστική Πολιτεία καί τό Προλεταριάτο πάρη τα χέρια 
τον τήν Πολιτική έξοισία. Ώ κ. Παπαναστασίου είναι ό 
πρώτος πού καταπιάνεται οτόν τόπο μας νά έξηγήση ένα 
κομμάτι τ ί :  ιστορίας όχι μέ τις παρλάτες τοΰ πατρώα ισμού 
καί τής νο-ό ποράδίση σκέτης ποςά μέ τον: αλύγιστους 
νόμον: τοΰ ίστορικον υλισμού, τον μόνου που δίεει τήν α
ληθινή εξήγηση σέ ολα τά γεγονότα.

ΚόΊΊΛΝΛ. Βγήκε τό τρίτο ((νλλ.άδιο τοΰ λαμπρού ούτοΰ 
περιοδικού πού βγυί’.ει στη Χιό άπό δικά μας παιδιά, γε
μάτο Γ\\η διαλεχτή, πεζή κ’ έμμετρη, 'Από τήν «Έστιάδα» 
μαθαίνουμε πιο: στήν ’Αθήνα βγαίνει ένα. λογοτεχνικό πε
ριοδικό τής προκοπής, όχι βέβαια ό «Νουμάς*, καί, τής 
χρωστάμε χάρη μεγάλη γι’ αυτή τη: τήν πληροφορία.

Ιν ο ια ο ν ν κ ίτ ικ ίι  ’ ΓπΟ εώ ^ηιίη . — Θεωρητικό μη
νιάτικο όργανο πού βγαίνει όπό τό 'Ελληνικό Κομμουνι
στικό Κόμμα. Τεύχος τον Φλεβάρη 1 9 2 2 .— Ή  οικονο
μική καί πολίτική κατάσταση τής ' Ιίλλ.άδος στό 192!, καί 
τό πρόγραμμα τον Κάματός μας γιά τό 1922 (τού I1. Γε- 
ιοργιάλη).-- Ό  ιστορικός υλισμός (του Α. Σίδερη), — Ή  
νία οικονομική πολιτική τής Σοβιετικής Ρωσσίας (τού X. 
Μπονχαρίν).— Τό άμεσο έργο τή; Κομμουνιστικής Διε
θνή: (τού Κάρλ Ράντεκ).— Ή  Κομμουνιστική Διεθνή (Θέ
σε; τής Έχτελεστικής Επιτροπής).

ΊΙ «Κομμουνιστική Επιθεώρηση* είναι περιοδικό επι
στημονικό καί ξετάζει όλα τάοΐκονομικά καί κοινωνικά ζη
τήματα σύμφωνα μέ τις νέες επαναστατικές Ιδέες, κι δχιμέ 
τήν Πανεπιστημιακή μούχλα καί τή δασκαλική μεσαιωνική 
αντίληψη τής Επιστήμης.

Γράφετε α νντομα  κ α ί καθαρογραμμένα  γράμματα .

ΣΤΟΥΣ Κ Κ· 1ΥΝΤΡ0ΜΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙ
ΚΟΥ*—Τή συντρομή ιοΰ ύξωτεριχοΰ έμας τή 
λ.ογC!QLtfteνμ.: Γ»0 δρσχμές τή χρονιά υχ ανά
λογα τό εξάμηνο Τά δολλάρισ, υίλίρρς καί τά 
χρυσά φράγκα δεν μπορούνε ο ήμερα νά πλη
ρωθούν, όταν ή στερλίνα, το δολλάριο χυϊ 
το φράγκο έχουν ανεβεί τόσο ι|>ηλά, οΰτε πάλι 
μπορούμε fμιϊς νά τρέχουμε λ:άί)ε ώρα στό 
Χρηματιστήριο καί νά παραχολουΠοΓμε τό 
άνεβοχατέβαομά τους. Γιά, τοντοά: μ?γουν 
αυτά, ετσι γιά φιγούρα ατόν πίνακα, κι ας 
μα; στιλνουνιαι οί συντρημες σέ δραχμές.

η. Μάγο Γελάσομε καί μεϊς μέ τό Θούα καί τυπώ
νουμε τό νόστιμο επίγραμμα πού τού χαρίζει; :

Αυτός πού σέ διαβάσει, 

μέ δίχως νά ξεράσει 

προχθεσινό φαΐ,

Στή μέλ,λουσα τήν κρίση 

ΰέ νά κληρονομήσει 

αίιόνια μιά ζ(οή !

— χ. Ε. Μ. Καλή ή Ιδέα, πολύ καλή, Ξαναδοΰλεψε 
προσεχτικά τό στίχο και θά βγει ένα όμορφο τραγουδάκι.— 
» . Ίουλ. Συνγ· θά  δημοσιευτούν κι αύτά. — κ. Τ. Σπυρ. 
θά  δημοσιευτεί.


